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ისტორია არის მეცნიერება, რომელიც შეიწავლის თუ როგორ ცხოვრობდნენ და რა 
მოვლენები მოხდა ადამიანთა ცხოვრებაში. მეცნიერები პირველი ადამიანის გაჩენიდან 
ქალაქების, სახელმწიფოებისა და დამწერლობის შექმნამდე არსებულ საფეხურს ანუ 
პირველყოფილ პერიოდს უწოდებენ. ამის შემდგომი საფეხური კი მსოფლიოს სხვადასხვა 
ქვეყნებში, ნაყოფიერი მდინარეების ველებში წარმოშობილი პირველი ცივილიზაციების 
შექმნისა და განვითარების პერიოდად ხასიათდება. მეცნიერულ ლიტერატურაში ადამიან- 
თა საზოგადოების ისტორია, როგორც წესი ოთხ დიდ ხანად იყოფა: ძველი მსოფლიო ის-
ტორია, შუა საუკუნეების ისტორია, ახალი ისტორია და თანამედროვე - უახლესი ისტორია.

უძველესმა საცხოვრებელმა კერებმა შორეულ ათასწლეულებში, მათ შორის დამწერ-
ლობამდელი მცხოვრები ადამიანების “ნაკვალევი” შემოინახა. ამ ძეგლების არქეოლოგი-
ური გათხრების დროს აღმოჩენილი ნაგებობების ნანგრევები, შრომის და საბრძოლო იარ-
აღები, საყოფაცხოვრებო საგნები, ძვლებისაგან გამოთლილი პატარა ფიგურები და სხვ. 
მატერიალური წყაროებია. გარდა ამისა, ქვის დაფებზე, კედლებზე და თიხის ჭურჭელზე 
დახატული გამოსახულებებიც უძველესი ადამიანების ყოველდღიური ყოფის, საქმიანობი-
სა და წესების შესახებ გვიქმნის წარმოდგენას. მატერიალური წყაროების საფუძველზე 
საზოგადოების ისტორიის შემსწავლელ მეცნიერებას არქეოლოგია (ბერძნულად “არქაუს” 
- უძველესი, “ლოგოს” - სიტყვას, სწავლებას ნიშნავს) ეწოდება. არქეოლოგები აწარმოებენ 
გათხრებს, აანალიზებენ საცხოვრებელი კერებიდან ან საფლავებიდან შეგროვებულ მატე-
რიალურ მტკიცებულებებს, თანამედროვე ტექნოლოგიური ხერხების, მოწყობილობების 
გამოყენებით იკვლევენ იმ პერიოდს. თუმცა მატერიალურ წყაროებს ადამიანების ცხოვ-
რების შესახებ სრული ინფორმაციის მოწოდება არ შეუძლია. ძველ დროში და შუა 
საუკუნეებში ისინი წერილობითმა წყაროებმა შეავსეს. მსოფლიოში უძველესი დამწერ- 
ლობა ჩვ. წ. აღ-მდე IV ათასწლეულის ბოლოს ეგვიპტესა და შუამდინარეთში შეიქმნა.  
ამჟამად, უახლეს წარსულ დამწერლობასთან ერთად, აუდიოვიზუალური და ციფრული 
რესურსების,  საბუთების  საფუძველზე  შეისწავლება.

ისტორიულ გამოკვლევებში ეპიგრაფიკა, ნუმიზმატიკა, ქრონოლოგია და სხვა დამხ-
მარე საგნებიც გამოიყენება. ეპიგრაფიკა (ბერძნულად “ეპიგრაფ” - დამწერლობა სიტყვიდან 
წარმოიშვა) ქვაზე, ლოთონზე და სხვა ნივთებზე წარწერებს, ნუმიზმათიკა (ლათინურად 
“ნუმიზმა”- სიტყვა მონეტიდან წარმოიშვა) - ლოთონის ფულის მოჭედვისა  და ბრუნვის 
ისტორიას შეისწავლის. ეთნოგრაფია და ეთნოლოგია (ბერძნულად “ეთნოს” - ხალხს ნიშნავს) 
სხვადასხვა ხალხების ადათწესებს, მეურნეობასა და ყოფა-ცხოვრებას იკვლევს. ადამიანის 
შექმნისა და განვითარების შემსწავლელ მეცნიერებას ანთროპოლოგია (ბერძნულ ენაზე 
“ანთროპოს” - ადამიანს ნიშნავს) ეწოდება, დროს გაზომვის შესახებ მეცნიერება - ქრონო-
ლოგია (ბერძნულად “ქრონოს” - დროს ნიშნავს) ისტორიულ მოვლენებზე თანმიმდევ- 
რული დაკვირვების საშუალებას იძლევა ბაბილონის, ათენისა და რომის მსგავს უძველეს 
ქალაქებში ყოველ წელს მომხდარ მნიშვნელოვან ისტორიულ მოვლენებს იწერდნენ და 
ქრონოლოგიას ადგენენ. დღეს ჩვენ სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის მორიგ წლისთავს, 
დაბადების დღეს, სკოლის დაარსების დღეს ავღნიშნავთ. ესენიც ქრონოლოგიური  
თარიღებია. 

 “პირველი ციფრის” აზრის მომცემი era ქრონოლოგიაში ისტორიის საწყის მომენტს  
და ამ მომენტიდან დღემდე განვლილ დროს გვამცნობს. მაგალითად, ქრისტიანული ერა 
იესო ქრისტეს შობიდან დღევანდლამდე განვლილ პერიოდს, მუსლიმანური ერა კი მუჰა- 
მედ ფეიღამბრისა (წინასწარმეტყველის) და მისი მომხრეების მექადან მადინაში გადას-
ვლიდან განვლილ დროს მოიცავს. წლების იესო ქრისტესთან დაკავშირებულ ათვლას 
“მილადის“,  ხოლო  ჰიჯრთან  დაკავშირებულ  ათვლას  “ჰიჯრის  კალენდარი”  ეწოდება.

მოცემულ სახელმძღვანელოში ბოლო მეცნიერული მიღწევებიდან გამომდინარე გარ-
კვეულმა ახალმა მასალებმა ჰპოვეს ასახვა, ზოგიერთი ისტორიული მოვლენა და პროცესი 
ტრადიციული სახელმძღვანელოებისაგან განსხვავებულად განიმარტება. ეს, ინტერაქტი-
ული სწავლების, მოსწავლეებს ქვედა კლასებში მოპოვებული ცოდნის უფრო გაღრმა- 
ვების  შესაძლებლობას  მისცემს.

Sesavali
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uZvelesi xana 
Zveli msoflio istoria moicavs uZvelesi droidan Cveni wel-

TaRricxvis V saukunemde arsebul safexurs. xangrZlivi drois - or 
milion weliwadze meti drois ganmavlobaSi adamianebs pirvelyofil 
Temur wyobilebaSi ucxovriaT. es kacobriobis istoriaSi yvelaze 
xangrZlivi periodi iyo. pirvelyofili adamianebi Sromis iaraRebs 
srulyofdnen,  SromiT Cvevebs iRebdnen da Sromis Sedegad TviTonac 
viTardebodnen. mopovebiTi meurneobidan warmoebriv meurneobaze ga-
dasvla, liTonis aRmoCena, Sromis sazogadoebrivi danawileba gaxda  
pasuxismgeblobis zrdisa da sazogadoebis fenebad dayofis gaRrmavebis 
mizezi da amis Sedegad 6-7 aTasi wlis winaT pirvelyofilma Temurma 
wesebma rRveva daiwyo. am dros Zveli aRmosavleTis nayofieri mdi-
nareebis sanapiroebze swrafad viTardeboda miwaTmoqmedeba, Cndeboda 
axal-axali sacxovrebeli kerebi. egviptesa da SuamdinareTSi pirveli 
civilizaciebis Camoyalibebac am dros moxda. adreuli monaTmflobe-
luri saxelmwifoebis Seqmnam, damwerlobis Seqmnam Zlieri biZgi misca 
kacobriobis Semdgom ganviTarebas. sxva Zveli aRmosavleTis qveynebSi 
da xmelTaSua zRvis sanapiroebzec gaCnda saxelmwifoebi. Cv. w. aR-m-
de I aTaswleulSi  balkaneTis naxevarkunZulze Seiqmna berZnuli qa-
laqi-saxelmwifoebi. apeninis naxevarkunZulze, mdinare tibris sanapi-
roebze ki daarsda romis respublika. monaTmflobeloba pirvelyofil 
Temur wyobilebasTan SedarebiT win gadaRebuli nabiji iyo. monebisa 
da uqonelTa Sromis Sedegad udabnoebi, Waobebi da buCqnarebi zv-
rebad da baRebad iqca, aSenda qalaqebi da koSkebi, gayvanili iqna 
gzebi. Zveli msoflios kulturis SeqmnaSi sxvadasxva saxelmwifoebis 
teritoriaze mcxovrebma yvela xalxma Tavisi wvlili Seitana.

CaTalhoiqi. arqeologiuri gaTxrebis adgili
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Teoriebi da mosazrebebi adamianis warmo- 
Sobis Sesaxeb. ადამიანთა საზოგადოების ისტორია 
დედამიწაზე პირველი ადამიანის გაჩენიდან იწყება. 
თუმცა ეს როდის, როგორ და სად მოხდა ყოველთვის 
დავის მიზეზი ყოფილა. პირველი ადამიანის წარ- 
მოშობასთან დაკავშირებით თქმულებითი, რელი-
გიური, evoluciuri* და კოსმოსური თეორიები 
არსებობს. პირველყოფილ პერიოდში უმრავლეს 
ტომსა და გვარს სხვადასხვა ცხოველები (დათვი, 
მგელი, ირემი, გველი და სხვა) თავიანთ წინაპრად 
მიაჩნდათ. მაგალითად, ძველი თურქების წინაპრად 
რუხი მგელი ითვლებოდა. ზოგი ხალხის ლეგენდე-
ბის თანახმად  ღმერთმა პირველი ადამიანი თიხისა-
გან შექმნა სხვა წარმოდგენებით მიწისაგან, წყლისა-
გან გაჩნდა ან ზეციდან ჩამოვიდა. ადამიანის 
წარმოშობა  რელიგიურ  წიგნებშიცაა  ასახული.

ევოლუციური თეორიის თანახმად ყველა ცოც-
ხალი არსება, მათ შორის ადამიანიც, ხანგრძლივი 
განვითარების, ცვლილებების შედეგადაა ფორმირე-
ბული. თუმცა არქეოლოგებმა მსოფლიოში რამდე-
ნიმე უძველესი ადამიანის ტიპის ნარჩენები აღ- 
მოაჩინეს, მათ შორის რამენაირი კავშირი და გა-
დასვლა, ერთი ტიპის სხვა ტიპის ადამიანის ტიპზე 
გარდაქმნის მაჩვენებელი არსებითი დასაბუთება 
ვერ იპოვეს. არსებობს ადამიანის დედამიწაზე კოს-
მოსიდან, სხვა პლანეტებიდან მოსვლის შესახებ 
მოსაზრებებიც.

 adamianis warmoSobis Sesaxeb romel Teo-
rias aniWebT upiretesobas?
pirvelyofili adamianebi, uZvelesi sadgo- 

mebi. პირველყოფილი თემური საზოგადოება ისტო-
რიის ყველაზე გრძელი ეტაპია. მეცნიერები მას  
ქვის, ბრინჯაოს და რკინის ხანებად ყოფენ. ქვის 
ხანა, თავის მხრივ, პალეოლითის, მეზოლითის და 
ნეოლითის პერიოდებად იყოფა. ძველ ბერძნულ ენაზე 
“პალეო”–"ძველი“, “მეზო” – “შუა“, “ნეო” – “ახალი” 
“ლით”  კი  ქვის  აზრს  ატარებს. 

დაახლოებით ორი მილიონი წლის წინათ უძვე-
ლესი ადამიანები აფრიკიდან გამოვიდნენ, აზიასა და 
ევროპაში გაიშალნენ. აზერბაიჯანში აზიხის გამო-
ქვაბულში და საქართველოში ბორჩალოს მაჰალეში 
(ახლანდელი დმანისი) უძველეს ადამიანთა სადგომებ-
ში ჩატარებული გამოკვლევები ადასტურებს, რომ 
სამხრეთი კავკასიაც ამ არეალს ეკუთვნის. ისინი უკვე   

▪  pirveli adamiani

▪  Sromis iaraRebi 
▪  pirvelyofili Temi

▪  ”Wkviani adamiani”

▪  miwaTmoqmedeba
▪  mesaqonleoba

▪  sagvareulo Temiı

pirvelyofili Temuri wyobileba1

gasuli saukunis 30-ian wlebSi arqeologma luis likim 
aRmosavleT afrikaSi, olduvais xeobaSi pirvelyofili 
adamianebis narCenebi aRmoaCina. daaxloebiT 2 mili-
oni wlis winaT mcxovrebi es adamianebi wvril jgufur  
cxovrebas eweodnen, qvisagan martivi iaraRebis damzadeba 
icodnen, amitomac mecnierebi am adamianebs "Wkvian ada-
mians" uwodeben.

sakvanZo sityvebi

*  Teoria – არაბულ ენაზე დანახვა, შე- 
ხედვა სიტყვისგანაა წარმოშობილი. გან- 
საზღვრული რაიმე მოვლენის პირობასა 
და განმარტებაზე მიმართული შეხედუ-
ლებების, იდეებისა და წარმოდგენების 
კომპლექსია.

*  evolucia – ბიოლოგიაში სხვადასხვა 
სახეების ისტორიული განვითარების გა- 
მაანალიზებელი იდეებისა და კონცეფ-
ციების ერთობლიობაა.

Sumerebisa da aqadebis miTebSi, sam-
yarosa da adamianis Seqmnis, amasTan da-
kavSirebiT RmerTebis qmedebebia asaxu-
li. legendis Tanaxmad, zecaSi da miwis 
qveS RmerTebis raodenoba TandaTan 
izrdeboda. sursaTi ki ar iyo samyo-
fi. amitom maT daxmarebisaTvis wylisa 
da sibrZnis RmerTs enkis mimarTes. enki 
mTavar RmerTTan enlilTan da zecis 
RmerTTan anTan erTad SumerTa panTe-
onSi umaRles sameulSi Sedioda. man 
Tixisagan RmerTebis msgavsi Zlieri da 
Wkviani kaci da qali Seqmna. Tumca maT 
maradiuli sicocxle ar misca. adami-
anebs RvTaebebi saWmliT unda uzrun-
veleyoT da mudmivad maT morCilebaSi 
unda yofiliyvnen.

“TovraTSi’’ da “yuranSic’’ aRniSnu-
lia, rom pirveli adamiani miwisa da 
wylisganaa Seqmnili. es religiuri azri 
SuamdinareTis Tqmulebebis gavleniT 
gaCnda. 

iusif iusifovis nawarmoe-
bidan “Zveli aRmosavleTis 

istoria’’

ქვისგან დამზადებული 
შრომის იარაღები
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გამართულად, ფეხზე მდგომნი და-
დიოდნენ, ქვისგან სამურველს, და-
ნას, ისრის წვერს ამზადებდნენ. ინ-
სტრუმენტის დამზადება და მისი 
სრულყოფა პირველყოფილი ადამი-
ანის განვითარებაში მნიშვნელოვანი 
მოვლენა იყო. ცეცხლის მოპოვებამ 
მათი ცხოვრება მნიშვნელოვნად შე-
ცვალა: ცეცხლის გამოყენებით ცივ 
გამოქვებულებს ათბობდნენ, საჭ-
მელს ხარშავდნენ, ველურ ცხოვე-
ლებს მოინადირებდნენ. ცეცხლი, 

მის გარშემო შეკრებილ ადამიანებს ერთმანეთთან აახლოებდა. მსოფლიოში ცეცხლის გამო-
ყენების უძველესი კვალი აღმოსავლეთ აფრიკაშია მიგნებული. მისი ასაკი დაახლოებით  
1,5  მილიონი  წელია.

100 ათასი წლის წინათ კლიმატი დედამიწაზე მკვეთრად შეიცვალა. აცივდა, დაიწყო 
ბოლო დიდი გამყინვარების ხანა. ევროპის, აზიისა და ამერიკის ჩრდილოეთი ათი ათა-
სეული წლების განმავლობაში სქელი ყინულის ფენით იყო დაფარული. ზაფხულობით 
მცირე ხნით ყინული დნებოდა, დედამიწაზე მცენარეული საფარი ჩნდებოდა. მხოლოდ 
ყინვის გამძლე ზოგიერთმა ცხოველმა - მამონტმა, მარტორქამ, ბიზონმა, ჩრდილოეთის 
ირმებმა შეძლეს ამ კლიმატთან შეგუება. მონადირეობა ასეთ პირობებში მცხოვრებ და  
უფრო გამძლე ადამიანთა ძირითად ხელობად იქცა. მათი ძვლები პირველად 1856 წელს 
გერმანიაში  ნეანდერტალის  ველზე  იქნა  აღმოჩენილი.

მეცნიერთა გარკვეულმა ჯგუფმა ნეანდერტალები გადაშენებული ადამიანის სახეს 
მიაკუთვნეს. ნეანდერტალები შუა პალეოლითის ხანის მუსტიეს კულტურის მატარებლები 
იყვნენ. ისინი ძირითადად ბუნებრივ გამოქვაბულებში ცხოვრობდნენ, მსხვილ ცხოველებზე 
ნადირობდნენ, ტყავის ტანსაცმელს ატარებდნენ, თავიანთი კოლექტივის ავადმყოფ და 
მოხუც წევრებზე ზრუნავდნენ, მიცვალებულებს ასაფლავებდნენ. ამ უძველეს ადამიანებში 
იმქვეყნიური  ცხოვრების  შესახებ  უკვე  მოხდა  წარმოდგენების  ფორმირება.

მართალია შუა და გვიანი პალეოლითის ხანების გადაკვეთისას ნეანდერტალებმა გარკვე-
ულ ხანს ადამიანების ახალ სახეობასთან “ჭკვიანი ადამიანი” (“Homo sapiens”) - კრომანიონ- 
ების გვერდით იცხოვრეს, ჯერჯერობით უცნობი მიზეზების გამო გადაშენდნენ. საინტერე- 
სოა, რომ მათი უკანასკნელი ერთ-ერთი თავშესაფარი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე - ნახჩე-
ვანის  მხარეში  არსებული  კაზმას  გამოქვაბულის  სადგომი  იყო.

დაახლოებით 40 ათასი წლის წინათ ისტორიის სცენაზე გამოსული, ძირითადად საკვე-
ბის შეგროვებითა და მონადირეობით დასაქმებული კრომანიონები (ეს სახელი საფრან- 
გეთში არსებული კრომანიონის გამოქვაბულის სახელთან არის დაკავშირებული) თანამედ- 

როვე ადამიანის უშუალო 
წინაპრებად ითვლებიან. ის- 
ინი გარეგნული შესახედაობ-
ითა და ტვინის მოცულობის 
მხრივაც ჰგავდნენ თანამედ-
როვე ადამიანებს. პალეოლი- 
თის ხანის ბოლოსკენ ხელ- 
ოვნების გაჩენაც მათ საქმი- 
ანობასთან იყო დაკავშირე-
ბული. ამ უძველესმა ადა-
მიანებმა გამოქვაბულის კედ- 
ლებზე დახატეს ცხოველე- 
ბის გამოსახულებები. ისინი 
ძვლებისაგან სხვადასხვა ფი-
გურებს  ამზადებდნენ.

ევოლუციური თეორიის თანახმად ადამიანების ფიზიკური განვითარება

კრომანიონების სადგომი 

 riT gansxvavdebodnen pirvelyofili adamianebi cxovelebisagan?
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pirveli miwaTmoqmedebi da mecxoveleebi. დაახლოებით 12 ათასი წლის წი- 
ნათ დასრულდა გამყინვარების პერიოდი. უძველესი ადამიანების მონადირებული ცხო- 
ველების ცალკეული სახეები (მამონტი, მარტორქა და სხვა) გადაშენდნენ. წვრილი 
და სწრაფი ცხოველების შუბით მონადირება ძნელი იყო, ამიტომაც უფრო სრულყო-
ფილი იარაღი მშვილდისარი გამოიგონეს. ეს იყო მეზოლითური ხანის ერთ-ერთი 
უდიდესი აღმოჩენა. მისი დახმარებით კარგ მონადირეს ცხოველის და ფრინველის შო- 
რი მანძილიდან მონადირება თავისუფლად შეეძლო. ისრისა და ქამანდის გამოგონე- 
ბამ მონადირეებს უფრო მეტი ცხოველის მონადირების საშუალება მისცა. სურსათის მა- 
რაგის ზედმეტობის შემთხვევაში, ცხოველების ერთ ნაწილს სპეციალურად შემოღობილ 
ადგილას ინახავდნენ და კვებავდნენ. რძის, ხორცის, მატყლის მომცემ და ტყავის გა-
მოსაყენებელ ცხოველებს აშინაურებდნენ. მუდმივი მონადირეობის აუცილებლობა აღარ 
იყო.  ადამიანებმა  დაიწყეს  აუცილებელი  პროდუქციის  წარმოება. 

 qvis xanis adamianebis romel miRwevebs ra mniSvneloba hqonda?

გერმანელმა არქეოლოგმა კლაუს შმიდტმა  
1994 წელს თურქეთის ტერიტორიაზე - ანა- 
დოლუში, კერძოდ, გობაქლითეფეში უძველესი  
და საინტერესო ძეგლი აღმოაჩინა. ეს იყო 12  
ათასი წლის ასაკის ტაძრის კომპლექსის ნარ-
ჩენები. საოცარი ის იყო, რომ ჯერ კიდევ იმ 
დროს, როცა ადამიანებს სახლის აშენება, მარ- 
ტივი თიხის ჭურჭლის დამზადება არ შეეძ- 
ლოთ, საკვების შეგროვებითა და მონადირე-
ობით იყვნენ დაკავებულნი, ძველი ანადოლუს 
მოსახლეობამ თავისი ღმერთების პატივსაცე-
მად ტაძარი აღმართა. აქ მსხვილ რიყის ქვებზე 
ტახის, ლომის, მელიის, გველის, ფრინველე-
ბისა და სხვა ცხოველების ნახატებია შესრულე- 
ბული. მკვლევარების აზრით, ეს გამოსახულე-
ბები, რომლებსაც თვალი, პირი და სახე არ გა-
აჩნდათ ღმერთებს ასახავს. საინტერესოა, რომ 
ჩვ.წ.აღ-მდე VIII ათასწლეულში ადამიანებმა 
გობაქლითეფეში ტაძრის აგება ქვითა და ხრე- 
შით დაიწყეს და იქაურობა მიატოვეს. ალბათ, 
ეს წინა აზიაში მომხდარ მნიშვნელოვან ცვლი-
ლებებთან  იყო  დაკავშირებული.

წინა აზიის ველებში ველური ხორბალი და 
ქერი იზრდებოდა. ისინი მარცვალს ქვებით 
აქუცმაცებდნენ, წყალში არევით ცომად აქცევ- 
დნენ, შემდეგ გაცხელებულ ქვებზე პურს აც-
ხობდნენ. ქალები დააკვირდნენ, რომ მიწაზე 
ჩამოვარდნილი მარცვლები მალე ღვივდება, 
ამოდის, იზრდება და ჯეჯილად იქცევა. მათ  
მრუდწვერიანი ჯოხით ან ძვლისაგან დამზა- 
დებული თოხით მიწის ჩიჩქნა და მარცვლო- 
ვანი მცენარეების დათესვა და მოყვანა დაიწ-
ყეს. ამრიგად, წარმოიშვა მიწათმოქმედება. უკ- 
ვე ადამიანები საჭმლის მოსაძებნად სხვა ად- 
გილას აღარ მიდიოდნენ. თავიანთი ფართო-
ბების სიახლოვეს ალიზისაგან პატარა სახ- 
ლების  აშენება  დაიწყეს. 

უძველესი მემინდვრეობის კერა ჩათალჰოი-
უქი თურქეთის ტერიტორიაზეა. აქ სიცოცხლე 
ნეოლითის ხანაზე ადრე დაიწყო. ჩვ. წ. აღ-მდე  
VI ათასწლეულის დასაწყისში ჩათალჰოიუქ- 
ში ხუთი ათასამდე ადამიანი ცხოვრებდა. ისინი  

გობექლითეფეს ტაძარი 
(შანლიურფა, თურქეთი)

ნეოლითის ხანის ნახატები კედელზე 
(ჩათალჰოიუქი, თურქეთი)

არქელოგიური გათხრები უძველესი 
მიწათმოქმედების კერაზე 

(ყარაბაღის ვაკე, აზერბაიჯანი)
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საქონელს ინახავდნენ, ვაჭრობდნენ, მოჰყავდათ მარცვლე-ული მცენარეები, ნუში და  
ვაშლი. ქვისაგან, ძვლისაგან, მდინარის ქვისაგან და ობსიდიიდან ინსტრუმენტებს ამ-
ზადებდნენ.  

მიწათმოქმედებისა და მესაქონლეობის განვითარების კვალობაზე ადამიანები მომ- 
პოვებლობიდან მწარმოებლურ მეურნეობაზე გადა-
ვიდნენ. ნეოლითის ხანაში მომხდარი ეს მოვლენა 
უძველესი ადამიანების ცხოვრების მნიშვნელოვანი 
ნაწილი იყო, ამიტომაც მას "ნეოლითის რევოლუ-
ციას"  უწოდებენ. 

ამ პერიოდში ვითარდებოდა ხელოსნობაც. და-
ოსტატებული ხელოსნები შრომის ინსტრუმენტებს, 
იარაღს, ჭურჭელს და სხვას ამზადებდნენ. ამ ნა-
წარმს მიწათმოქმედისა და მესაქონლის წარმოებ- 
ულ მოსავალზე ცვლიდნენ. თიხისაგან დამზადე- 
ბულ ჭურჭელს მოხატავდნენ და სპეციალურ ად-
გილებში – მეჭურჭლეთა ქურებში გამოწვავდნენ. 
ჩვ.წ.აღ–მდე IV ათასწლეულში მეჭურჭლეთა დაზ- 
გის გამოგონებამ უფრო გლუვი და ლამაზი ჭურ-
ჭლის წარმოების შესაძლებლობა შექმნა. იმავე ათ-
ასწლეულის ბოლოს სპილენძში ტყვიისა და კალის 
შერევით ახალი ლითონი – ბრინჯაო მოიპოვეს. ბრინჯაოსაგან დამზადებულმა შრომის 
იარაღებმა  მოსავლიანობა  კიდევ  უფრო  გაზარდა.

pirvelyofili Temebi da winareistoriuli xanis dasasruli. ისტორიაში 
ადამიანების პირველი გაერთიანება "uZvelesi Temi" იყო. საკვების შეგროვებისათვის, 
ველური ცხოველებისაგან თავდაცვისათვის სტიქიურად წარმოშობილი ეს ერთობა  
მტკიცე და მუდმივი არ იყო. პალეოლითის ხანის ბოლო საფეხურზე უძველესი თემი  
sagvareulo Temma ე.ი. tomurma Temma ჩაანაცვლა. ახლო ნეთესავები, ოჯახები დედის  
ხაზით (მატრიარქატი) ამ თემში ერთიანდებოდნენ. მათ საცხოვრებელი ადგილი, შრომის 
იარაღები, საკვები მთელი თემისათვის საერთო ჰქონდათ. ტომს გამოცდილი და ასაკი-
ანი წევრები – უხუცესები ედგნენ სათავეში. ისინი ტომის წევრებს შორის თანასწორობ-
ის უძველეს წესებს იცავდნენ, განსაზღვრული წესებით მოქმედებას აკონტროლებდნენ.  
„ჭკვიანი ადამიანები” საგვარეულო თემის პირობებში ცხოვრობდნენ. უძველეს ადამი-
ანთა სადგომებში წარმოებული არქეოლოგიური გათხრები მოწმობენ, რომ ასეთ თემებში 
დაახლოებით  100–150  ადამიანი  იყო.

ტომური თემი ბრინჯაოს ხანამდე ადამიანების ერთო-
ბის ძირითად ფორმად რჩებოდა. ამ ხანაში მეურნეობის 
განვითარებამ, თოხით მიწათმოქმედების კავით მიწათმოქ-
მედებით ჩანაცვლებამ, დიდმა საზოგადოებრივმა შრომის 
დანაწილებამ პირველყოფილ საზოგადოებრივ წყობაზეც 
მოახდინა გავლენა. პატრიარქატმა ჩაანაცვლა მატრიარქატი. 
თემებისაგან შემდგარი გვარები მსხვილ გვარებად გა-
ერთიანდნენ. ცვლილებები მოხდა გვარების ცხოვრებაში, 
წარმოიშვა ტომთა კავშირი, მეზობლებს შორის კავშირები 
განმტკიცდა. ნათესი ფართობები, საქონლის საძოვრები  
მათი საერთო ქონება იყო. მეზობლები ახლად შექმნილ 
სოფლებში ერთად ცხოვრობდნენ. ტომური თემის ნაც-
ვლად მეზობლური თემი გაჩნდა. საერთო ტერიტორიაზე 
მცხოვრები თემები პასუხისმგებლობას იღებდნენ მის ერ-
თობლივ დაცვაზე. გაიზარდა საზოგადოებაში სამხედრო 
მეთაურის როლი. ისინი თემის წევრების მიერ აირჩეოდ-
ნენ და მოდიოდნენ ხელისუფლებაში. ასეთ მმართველო- 
ბას  “სამხედრო  დემოკრატია”  ეწოდა.

თიხის ჭურჭელი და ბრინჯაოს  
ხანჯალი (ბრინჯაოს ხანა)

ქაშანურის სადღვებელი. გვიანი 
ბრინჯაოს ხანა (ზეიამ ჩაის 
ნეკროპოლი, აზერბაიჯანი)

 gansazRvreT msgavsi da ganmasxvavebeli niSnebi uZveles Temsa da tomur Tems Soris. 

 uZvelesi miwaTmoqmedebis kera CaTalheiqSi CobeqliTefeSi rom iyo, Seafa-
seT sivrcis TvalsazrisiT. aRniSneT am Zeglebis wina aziisaTvis, maT Soris 
Turquli samyarosaTvis dadebiTi mxareebi.
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უხუცესთა საბჭო თემისათვის კუთვნილი მიწის ფართობებიდან მსხვილი ოჯახები-
სათვის მიწის წილს გამოყოფდა. ეს წილი თანდათანობით ოჯახის საკუთარ მფლობე-
ლობაში გადადიოდა. მოსავალსაც მთელი თემი კი არა, ოჯახი იღებდა. უნარიანი ოჯა- 
ხები ქონებას აგროვებდნენ, ხოლო სხვები კი უქონელნი ხდებოდნენ. წარმოიშვებოდა 
ქონებრივი  უთანასწორება. 

?  rogor gesmiT “qonebrivi uTanasworoba? ”

ჩვ. წ. აღ-მდე IV-III ათასწლეულებში ძველი აღმოსავლეთის უმრავლეს ქვეყნებში ახ-
ლად წარმოშობილმა ზედა ფენამ – ჯერ სამხედრო ტყვეები, შემდეგ კი თავის გვარის 
უქონელი წევრები მონებად აქცია. თანდათანობით 
მონათმფლობელებისა და მონების კლასები, მონათ- 
მფლობელური სახელმწიფოები შეიქმნა. წინარეის-
ტორიული ხანა დასრულდა. საზოგადოებამ ისტო-
რიის პირველყოფილი წყობიდან ცივილიზაციის შემ- 
დეგ წყობაზე გადასვლა დაიწყო – ჯერ ბრინჯაოს,  
ჩვ.წ.აღ–მდე I ათასწლეულის დასაწყისში კი რკინის 
დამუშავებამ საფუძვლიანი ბიძგი მისცა ძველი ci- 
vilizaciebis*  ტექნიკურ  განვითარებას.

* civilizacia - კაცობრიობის 
პირველყოფილი თემიდან 
მომდევნო მატერიალური და 
სულიერი კულტურის უფრო 
მაღალი განვითარების ეტაპია.

1. ra Taviseburi gza gaiara azerbaijanma brinjaos xanaSi?
2. drois TvalsazrisiT daakavSireT da ganmarteT pirvelyofil Temur xanaSi qveynad 

momxdari movlenebi.
3. ganmarteT pirvelyofili Temuri wyobilebis rRvevis faqtorebi.
4. gaaanalizeT pirvelyofili adamianebis religiuri warmodgenebi Tanamedrove religiur 

SexedulebebTan kavSirSi.
5. CamoTvaleT pirvelyofil Temur xanaSi msoflioSi da azerbaijanSi momxdari msgavsi 

procesebi, ganmarteT maTi erTdroulad moxdenis mizezebi.
6. sqemisa da cxrilis saxiT warmoadgineT pirvelyofili Temuri wyobilebis Tavisebure-

bebi.

kiTxvebi da davalebebi

pirvelyofili Temi

qvepaleo-
liTi

zeda 
paleoliTi

Sua 
paleoliTi

brinjaos xanaeneoliTi

rkinis xana

pirvelyofili Temuri sazogadoebis safexurebi

neoliTi

mezoliTi

paleoliTi

Sua 
brinjaos 

xana

adreuli 
brinjaos 

xana

gviani 
brinjaos 

xana

qvis xana
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nilosis nobaTi. ჯერ კიდევ 
ჩვ.წ.აღ–მდე V საუკუნეში მცხოვრებ-
მა ჰეროდოტემ ეგვიპტეს “ნილოსის 
ნობათი” უწოდა. გარშემო მყოფ მი- 
წებისათვის ნაყოფიერების მბოძებე-
ლი, ერთიანი სახელმწიფოს შექმნი-
სათვის ხელსაყრელი პირობების 
შემქმნელი  მდინარე  ნილოსი  იყო. 

ეგვიპტელები ძირითადად მი- 
წათმოქმედებით ყოფილან დასაქ- 
მებულნი. ნათესების მოსარწყავად 
გაიყვანეს სარწყავი არხები, ააგეს 
დამბები და მოაწყვეს წყალსაცავები. 
მიწათმოქმედებასთან ერთად იქმნე- 
ბოდა და ვითარდებოდა მესაქონ- 
ლეობა და ხელოსნობა. ნილოსის 
მდელოს მაცხოვრებლები ლერწმის 
(პაპირუსის) ნავების საშუალებით ერთმანეთთან ურთიერთობდნენ, მოსავალს უცვლიდ- 
ნენ ერთმანეთს. ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებასთან ერთად მოსახლეობის რაოდ-
ენობა გაიზარდა, შეიქმნა თემები. თემების განთავსების ტერიტორია მსხვილ საცხოვ-
რებელ კერებად, ხოლო გაცვლის პუნქტები კი თანდათანობით ქალაქებად იქცა. მსხვი- 
ლი საცხოვრებელი პუნქტების, ქალაქების შექმნით მართვის სისტემისა და ხელისუფ- 
ლების  ფორმირებულ  ტერიტორიებზე  შეიქმნა  პირველი  სახელმწიფოები.

?  Tqveni azriT, egviptisaTvis "nilosis nobaTi" wodeba sworia? daakavSireT egviptis 
bunebriv–geografiuli pirobebi mis meurneobasTan.

egviptis erTiani saxelmwifo da misi Zlieri xana. 
ეგვიპტეში თავდაპირველად 40–მდე სახელმწიფოებრივი წარ-
მონაქმნი არსებობდა. მათ შორის ურთიერთდაპირისპირებაში 
ერთი სახელმწიფო მეორეს ამარცხებდა, ტერიტორიას თვითონ 
იერთებდა. სახელმწიფების რაოდენობის შემცირებასთან ერთად 
იზრდებოდა მათი ტერიტორიები. ჩვ.წ. აღ-მდე IV ათასწლე- 
ულის შუა ხანებში მდინარე ნილოსის მიდამოებში ორი სახ-
ელმწიფო - ზემო (სამხრეთი) ეგვიპტე და ქვემო (ჩრდილო-
ეთი) ეგვიპტის სახელმწიფოები ჩამოყალიბდა. დაახლოებით  
ჩვ.წ.აღ-მდე 3000 წელს ზემო ეგვიპტის მმართველმა მინამ  
(ნაჰმერ) ქვემო ეგვიპტეზე გაიმარჯვა და ეგვიპტის ერთიანი 
სახელმწიფო შექმნა. ქალაქი მემფისი სახელმწიფოს დედაქა- 
ლაქი  გახდა.  
?  egviptisaTvis ra mniSvneloba hqonda egviptis erTiani 

saxelmwifos Seqmnas?

ძველ ეგვიპტეში ხელისუფალს faraons (ძველ ბერძნუ- 
ლად  "didi  saxli"-სასახლე)  უწოდებდნენ.  მას  შეუზღუდავი  ძალაუფლება  გააჩნდა.

Zveli egvipte da SuamdinareTi 
(mesopotamia)2

pirvelyofili wyobilebidan klasobriv sazogadoebaze ga- 
dasvlisas pirvelad saxelmwifoebis Semqmneli xalxebi 
Sumerebi da egviptelebi yofilan. maTgan darCenili mdi- 
dari kultura amJamindel Tanamedrove periodSic in-
teress iwvevs. magram am xalxebis bedi sxvadasxva yofila. 
egviptelebma saxelmwifo damoukidebloba da kultura 
Cv.w.aR–mde I aTaswleulis Sua xanebamde SeinarCunes.

ძველი ეგვიპტე

ზემო ეგვიპტის ქვემო 
ეგვიპტეზე გამარჯვების 

ამსახველი გამოსახულება

sakvanZo sityvebi

▪  nilosi
▪  faraoni 
▪  Tutmos III
▪  ramzes II
▪  ptolemeiebi

▪  Sumerebi
▪  babilonia
▪  asureTi
▪  xamurabi
▪  asurbanifali
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ახალი მეფობის პერიოდში ეგვიპტე სამხედრო-პოლიტიკური 
ძალისა და ტერიტორიის მიხედვით იყო უდიდესი სახელმწიფო, 
იმპერიად იყო ქცეული. ფართომასშტაბიანი ლაშქრობები დაიწყო 
თუტმოს I-მა, თუტმოს III-ის ხელისუფლების პერიოდში კი დაპყ- 
რობები უფრო გაფართოვდა. მან მითანის და ბაბილონის სახელმ-
წიფოებზე გაიმარჯვა და სირია, პალესტინა და ფინიკია ეგვიპტეს 
შეუერთა. ამ გამარჯვებების გამო თუტმოს III-ს "უძველესი სამ- 
ყაროს  ნაპოლეონს"  უწოდებენ. 

 gansazRvreT imperiis Tvisebebi?

 faqtebiT daasabuTeT Tutmos III-is periodSi egviptis imperiad gadaqceva.

ახალი მეფობის პერიოდის ბოლო ძლიერი მმართველი რამზეს II (ჩვ.წ.აღ-მდე 
XIII საუკუნე) იყო. მან ეგვიპტის წინა აზიაში არსებული პოზიციების, ავტორიტეტის 
აღდგენისათვის ხელისუფლების პირველ წლებში ხეთებთან ბრძოლა დაიწყო. მათ შო- 
რის ხანგრძლივად მიმდინარე ომი მხარეებს შორის მშვიდობიანი ხელშეკრულების და-
დებით  (ზავი)  დასრულდა.  ეს  ითვლება  პირველ  საერთაშორისო  ხელშეკრულებად. 

Zveli egviptis dacema. ჩვ. წ. აღ-მდე I ათასწლეულში დაიწყო ეგვიპტის ცენ-
ტრალური ხელისუფლების დასუსტება. ხელისუფლებისათვის მიმდინარე ბრძოლები 
მმართველი დინასტიების ჩქარ-ჩქარი ცვლილების, ფარაონთა ავტორიტეტის დაცემის 
მიზეზი გახდა. დაპყრობილი ტერიტორიები ეგვიპტეს გამოეყო. ჩვ.წ. აღ-მდე 525 წელს  
ირანმა დაიპყრო ეგვიპტე და ის თავის პერიფერიად აქცია. ამით ძველ ეგვიპტის ცივი-
ლიზაციას ბოლო მოეღო. ჩვ.წ.აღ-მდე 332 წელს ალექსანდრე მაკედონელის ლაშქრობით 
მართალია ეგვიპტე ირანელების ხელისუფლებისაგან გათავისუფლდა, მაგრამ დამოუკ-
იდებლობა ვერ მოიპოვა. ალექსანდრე მაკედონელის იმპერიის რღვევის პერიოდში 
ეგვიპტეში ბერძნულ - მაკედონიური წარმოშობის პტოლემეუსთა (ჩვ.წ.აღ-მდე 323-  
ჩვ.წ.აღ-მდე 30 წლები) დინასტიის ხელისუფლება მოვიდა. ძველმა ეგვიპტელებმა კი- 
დევ  ერთხელ  ვერ  შეძლეს  ხელისუფლებაში  მოსვლა.

ფარაონი სახელმწიფოს მართვი-
სათვის მთავარ ვეზირს (ჩათი) და  
სხვა თანამდებობის პირებს ნიშნავ- 
და. არმია მთლიანად ფარაონს ემორ-
ჩილებოდა. ის მთავარსარდლად ით-
ვლებოდა.

ძველი ეგვიპტის 3000 წლიანი სა- 
ხელმწიფოებრიობის ისტორია იყოფა 
ძველი, შუა და ახალი მეფობის პერი-
ოდებად. ძველ და შუა მეფობის პე-
რიოდებში მეურნეობამ და კულტუ- 
რამ ქალაქებში გარკვეულ მნიშვნე-
ლოვან წარმატებებს მიაღწია. მიუხედავად ამისა, ეგვიპტის სახელმწიფომ თავისი პოლი-
ტიკური სიძლიერის მწვერვალს ახალი მეფობის პერიოდში (ჩვ.წ. აღ-მდე XVI - ჩვ.წ. აღ-მდე  
XI  საუკუნეებში)  მიაღწია.

თუტმოს  III

ეგვიპტური პირამიდებისა და სფინქსის პირველი 
ფოტოსურათი.  1851 წელი 

egviptis mosaxleobis socialuri Semadgenloba

monaTmflobelebi
Tavisufali 
adamianebi

monebi 
("cocxali mkvdrebi")

winaswarmetyvelebi, 
samxedroebi, 
moxeleebi

glexebi, xelosnebi, vaWrebi, 
mxatvrebi, moqandakeebi

omebSi tyved 
ayvanilebi
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SuamdinareTi (mesopotamia). შუმერები შუამდინარეთის მკვიდრი მაცხოვ- 
რებლები არ ყოფილან. მიღებულია მოსაზრება, რომ შუმერები ალტაის მთებიდან მო- 
სული  უძველესი  თურქული  ტომები  არიან. 

შუმერები მესოპოტამიაში ჩვ. წ. აღ-მდე VII-VI ათასწლეულებს შორის პერიოდში მოსუ- 
ლან და ამ მხარის სამხრეთ ნაწილში დასახლებულან, სადაც არც ტყე, არც მეტალი და არც 
სამშენებლო ქვა არ ყოფილა. მდინარე ევფრატისა და ტიგროსის წყალდიდობები მდინარე 
ნილოსისაგან განსხვავებით ძალიან დამანგრეველი იყო, ტერიტორიის დიდი ნაწილი  
წყლის ქვეშ რჩებოდა. შუმერების მოსვლამ კი მდგომარეობა მკვეთრად შეცვალა. მდინარე-
ებზე აშენდა დამბები, გაიყვანეს სარწყავი არხები, შეიქმნა პირობები მიწათმოქმედებების 
განვითარებისათვის და ტერიტორია აყვავებულ მხარედ იქცა. მდინარეების, არხების 
სანაპიროებზე დაარსებული პატარა საცხოვრებელი დასახლებები დროთა განმავლობაში 
ქალაქებად იქცნენ. თითოეულ ქალაქს თავისი ღმერთი და პატივსაცემად აღმართული ტა-
ძარი - ზიკურათი  გააჩნდა.

პირველ ხანებში ქალაქებს ღმერთის სახელით მოლაპარაკე enად წოდებული ქურუ- 
მები  მართავდნენ. 

შუმერების პირველი ქალაქი იყო ჩვ.წ. აღ-მდე IV 
ათასწლეულის ბოლოს აშენებული ერედუ. ერედუს 
შემდეგ ერთმანეთის მიმდევრობით ur*, ურუკ, 
ლაკაშ, ქიშ, ნიპურ და სხვა ქალაქები აშენდა. უკვე 
ჩვ. წ. აღ-მდე IV ათასწლეულის ბოლოს ქალაქ ურ- 
უქში შუმერების პირველინ პიქტოგრამული წარწე-
რები (წარწერა სურათებით) გამოჩნდა. ჩვ.წ. აღ-მდე  
III ათასწლეულის პირველ ნახევარში ქალაქები გან-
ვითარებული მართვის ორგანოებისა და კანონების 
მქონე ქალაქ-სახელმწიფოებად იქცნენ, რომლებსაც 
საკუთარი ჯარი ჰყავდათ. ამ პერიოდიდან დაწყე-
ბული სამხედრო მეთაურების ავტორიტეტმა დაიწყო 
ზრდა და ცოტა ხნის შემდეგ ისინი მმართველებად 
(ლუკალ) იქცნენ. ამის ძირითადი მიზეზი ქალაქ-
სახელმწიფოებს  შორის  დაწყებული  შეჯახებები  იყო.

ხელისუფლები სახელმწიფოს მეთაურობასთან 
ერთად არმიის მეთაურისა და მთავარი ქურუ-
მის თანამდებობებსაც ითავსებდნენ. საუკუნეების 
განმავლობაში მიმდინარე ომები შუმერების, რო- 
გორც ხალხის შემცირებისა და ქალაქი სახელმწი-
ფოების  დასუსტების  მიზეზი  გახდა.

ჩვ.წ. აღ-მდე III ათასწლეულის პირველ ნახევარში 
მიმდინარე უწყვეტ ომებში ჯერ ურუკ, შემდეგ ურ 
და ქიშ ქალაქ - სახელმწიფოებმა, მიუხედავად იმისა, 
რომ გარკვეულ წარმატებებს მიაღწიეს, ვერც ერთმა 
სახელმწიფომ ხანგრძლივად მტკიცე ხელისუფლე-
ბის შექმნა ვერ შეძლო. შუმერი მმართველები შემ-
ცირებულ ჯარში ბრძოლისუნარიან სამებს სულ  
უფრო მეტად იწვევდნენ. ასეთი sami* მებრძოლე-
ბიდან ერთ-ერთმა, სარგონმა ჩვ.წ.აღ-მდე XXIV 
საუკუნეში ურუკ სახელმწიფოს მეთაური მოკლა, 
ძალაუფლება ხელში აიღო. სარგონმა (შარრუკინ) 
ქალაქი აქადი თავისი სახელმწიფოს დედაქალაქად 
გამოაცხადა და რეზიდენცია აქ გადმოიტანა. samis 
tomebidan Zlieri jaris Semqmnelma sargon- 
ma dasustebuli SumerTa saxelmwifoebi erT- 
maneTs miyolebiT daamarcxa da SuamdinareT-
Si pirvelad Seqmna erTiani saxelmwifo.

 Sumerebis mier didi kulturis Seqmnis miuxe-
davad, raSi xedavT maTi istoriidan gaqrobis 
mizezs?  istoriidan mTlianad wasul kidev 
romel xalxs (xalxebs) icnobT? 

 axlandel droSi sad (an ro-
mel xelsawyoSi) gamoiyeneba 
samocobiTi sistema?

* ur - თორას თანახმად ქალაქი,  
რომელშიც დაიბადა იბრაჰიმ 
წინასწარმეტყველი.

*  samis tomi -  არაბეთის 
ნახევარკუნძულზე მცხოვრები 
თანამედროვე არაბი და ებრაელი 
ხალხების წინაპრები ყოფილან.

istoriaSi pirvelad:lursmu-
li damwerlobis siste-
ma, saburavi _ transporti, 
brinjaos iaraRebi, feradi 
mina, Tvlis samocobiTi sistema 
(amJamad gamoiyeneba), astrono-
mia, maTematika da geometria, 
skola da saxelmZRvanelo, 
weliwadis zusti gazomva da 
Tveebad dayofa, sasamarTlo 
sistema, gemTmSenebloba da 
kidev CamouTvleli mecnieruli, 
tqnikuri, ekonomikuri siaxleebi 
Sumerebs SeuqmniaT. SemdgomSi 
msoflios babilon - asiuri 
kulturis saxeliT cnobilobis 
ukan Sumerebis mecnieruli 
miRwevebi dgas.

შუმერების  ნობათი
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აქადის სახელმწიფომ ერთ საუკუნემდე მთელი მე-
სოპოტამიის თავის მმართველობის ქვეშ შენარჩუნება 
შესძლო. ჩვ.წ.აღ-მდე აქადის სახელმწიფოს ქუთი ტომე-
ბის მხრიდან მარცხის განცდის შემდეგ, შუმერები ბო-
ლოჯერ გამოჩნდნენ ისტორიაში. ქალაქი-სახელმწიფო 
ურის მესამე დინასტიის (ჩვ.წ.აღ-მდე XXI საუკუნეში) 
შუამდინარეთის უძლიერესი სახელმწიფო გახდა.
ჩვ.წ.აღ-მდე 2003 წელს სახელმწიფო ელამისა და სამის 
ტომების ერთობლივი შეტევით ურის სახელმწიფო და- 
მარცხდა. ამით შუმერთა ქალაქი-სახელმწიფოების არ-
სებობას  ბოლო  მოეღო.

babiloni. ბაბილონი მდინარე ევფრატის სანაპი-
როებზე მდებარე ძველი შუმერული ქალაქის ადგი-
ლას შეიქმნა. ქალაქს სახელი შუმერულ ენაზე qa-
dinkia - ე.ი. "ღვთის ჭიშკარი" დაერქვა. ჩვ.წ. აღ-მდე 
III ათასწლეულის ბოლოს, ამ ქალაქის დამპყრობი  
amorei*- სამის ტომებმა მისი სახელი თავიანთ ენაზე 
ასოებით გადათარგმნეს და მას ბაბილი (ბაბილონი) 
-"ილლაჰის, ღვთის ჭიშკარი" დაარქვეს. ქალაქი ბაბი- 
ლონი ჩვ.წ.აღ-მდე 1894 წელს სახელმწიფოდ გარდაიქ- 
მნა. სახელმწიფოს საფუძველი ამორეის ტომის მეთა- 
ურმა სუმუაბუმ ჩაუყარა. ძველი ბაბილონის სახელ-
მწიფოს აღზევების დრო იყო გამოჩენილი სახელ- 
მწიფო მოღვაწის, უნარიანი დიპლომატის ხამურაბის 
(ჩვ.წ. აღ-მდე 1792 - ჩვ.წ. აღ-მდე 1750) მმართველობის 
პერიოდში. 

ხამურაბიმ მთელი შუამდინარეთი ბაბილონელთა 
მმართველობის ქვეშ გააერთიანა. ამის შემდეგ შუა-
მდინარეთს ბაბილონი ეწოდა. ხამურაბიმ ქვეყნის 
განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი სამუშაოები შეასრულა. მიწების მორწყვა, მორწყვის 
გზები და სავაჭრო ურთიერთობები ხამურაბის ყოველთვის ყურადღების ქვეშ ჰქონდა 
მოქცეული. მისი ბრძანებით გაიჭრა ახალი არხები. ხამურაბიმ აიღო რა შუამდინარეთი 
თავისი მმართველობის ქვეშ, მთელი ქვეყნისათვის ერთიანი კანონთა კრებული შეად- 
გინა. ხამურაბის კანონთა კრებული ლურსმული დამწერლობით აქარდის ენაზე იყო 
დაწერილი. კანონების გამზადებისას ხამურაბიმ შუმერთა სამართლებრივი საკითხები- 
თა და კანონებითაც ისარგებლა. კანონების ძირითადი ნაწილი სასამართლოს, კერძო სა-
კუთრების დაცვას, ოჯახურ ურთიერთობებს, ქონებრივ და დანაშაულებრივ სამართ- 
ლებრივ საკითხებს ეძღვნებოდა. კანონების შედგენის მიზანი არსებულ სამართლებრივ 
წესებში  რეფორმის  გატარების  გზით  მათთვის  ერთიანი  ფორმის  მიცემა  იყო.

თუმცა ხამურაბის მემკვიდრეებმა ბაბილონი არსებული საზღვრების ჩარჩოებში ვერ 
შეინარჩუნეს. ხეთთა სამეფოსთან წინააღმდეგობის გაწევის უუნარობის გამო ძველი 
ბა-ბილონის სამეფო დასუსტდა და ძველი ძლიერება დაკარგა. ჩ.წ. აღ-მდე I ათასწლე- 
ულში გაძლიერებულმა ასურეთმა ბაბილონი თავის სახელმწიფოს შემადგენლობაში 
შეიერთა.  ბაბილონი  ასურეთის  მმართველების  მემკვიდრეების  მხრიდან  იმართებოდა.

ჩ.წ. აღ-მდე 626 წელს ასურეთის მემკვიდრეს ნაბუპალასარმა დამორჩილებაზე უარი 
გამოუცხადა და თავი დამოუკიდებელ მმართველად გამოაცხადა. ამ მოვლენით კი ბა-
ბილონში ახალი მეფობის პერიოდი დაიწყო (ჩ.წ. აღ-მდე 626-539). ნაბუპალასარმა რამ-
დენიმე ბრძოლაში ასურეთის ჯარები დაამარცხა და ბაბილონის ტერიტორიის ძირი- 
თადი ნაწილი გაათავისუფლა. მიდიისა და ბაბილონის სახელმწიფოების ერთობლივი 
შეტევის შედეგად საუკუნეების განმავლობაში წინა აზიის თავისი უღელის ქვეშ შემ-
ნარჩუნებელი ასურეთი დამარცხდა. ასურეთის ტერიტორიის მიდიასთან გაყოფით ბა-
ბილონი შუამდინარეთის წამყვან სახელმწიფოდ გადაიქცა. აქემენის მმართველმა კირ II-მ  
ჩვ.წ.აღ-მდე  539  წელს  ბაბილონის,  როგორც  სახელმწიფოს,  არსებობას  ბოლო  მოუღო.  

asureTi (asuria). ასურეთმა თავისი სახელი ჩვ.წ. აღ-მდე III ათასწლეულში ღვთა-
ება აშურის პატივსაცემად დაარსებული ქალაქის სახელიდან აიღო. მდინარე ტიგროსის 
სანაპიროებზე დაარსებულ ქალაქს საფუძველი საბერძნეთის ნახევარკუნძულიდან მო-
სულმა  აკადილებმა  და  იმავე  ფუძის  მქონე  ტომებმა  დაუდეს.

ძველი შუმერული თქმულება

*  amorei - არაბეთის ნახევარ-
კუნძულის დასავლეთიდან 
მოსული სამის ტომებისათვის 
აქადების მინიჭებული სახელი.

dedamiwis datborva le-
genda C.w. aR-mde III aTasw-
leulSi Seqmnil gingameSis 
TqmulebaSia Cawerili. Sem-
dgomSi es Tqmuleba ToraSi 
da sxva religiur wignebSic 
Sevida.

 ra gavlena moaxdina xamurapis kanonebma Semdgom kanonmdeblebze?
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ასურეთის, როგორც სახელმწიფოს პირველი აღზევება ჩვ.წ. აღ-მდე XIV საუკუნიდან 
დაიწყო. ამ დროს ეგვიპტესთან პირველად დამყარდა დიპლომატიური ურთიერთობა. 
აშურის მმართველი ეგვიპტის ფარაონს “ჩემს ძმას” თავის თავს კი “ასურეთის ქვეყნის 
მმართველს” უწოდებდა. ადადნირარ I-ის ( ჩვ.წ.აღ-მდე 1307-1275) მმართველობის დრო- 
იდან ქალაქის საბჭომ სახელმწიფოს მართვაში დაკარგა როლი, ხოლო მმართველი 
აბსოლუტურ  ხელისუფლად  იქცა.

rkinis xanis pirveli imperia. ასურეთის სახელმწიფოს მორიგი აღზევება ჩვ.წ. 
აღ-მდე IX საუკუნიდან დაიწყო. ასურეთის ამ აღზევების უკან რიგი ფაქტორები იდგა 
სავაჭრო  გზების  გაკონტროლება  ასურელთა  ახალი  აღზევების  მიზეზთაგანია.

ჩვ.წ.აღ-მდე I ათასწლეულის დასაწყისში შესაძლებელი გახდა რკინის დამუშავების 
გაფართოება, ბრინჯაოს შედარებით ხარისხიანი შრომის იარაღებისა და საბრძოლო იარ-
აღის  დამზადება. 

მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზების ასურეთზე გავლამ, ასურელი ვაჭრების ახლო 
აღმოსავლეთის მსხვილ ქალაქებში საყრდენი წერტილების არსებობამ გაზარდა რკინის 
შეძენა და ქვეყანაში შემოტანა. ასურელი მმართველები დამორჩილებული ხალხებისგა- 
ნაც გადასახადის რკინით გადახდას მოითხოვდნენ. ასურეთის ეკონომიკის გაძლიერებამ 
შექმნა  პირობები  დაპყრობითი  ომების  დაწყებისათვის.

მოსახლეობის მხრიდან ძლიერი წინააღმდეგობის შეხვედრისას ასურელები არნახულ 
სისასტიკეს იჩენდნენ. დაპყრობილი მოსახლეობის დიდ უმრავლესობას ყველაზე ველური 
ხერხებით ხოცავდნენ, ქალაქებს ანადგურებდნენ, ხილის ხეებს ჭრიდნენ, ქვეყნის ყველა 
მატერიალურ რესურსი ასურეთში მიჰქონდათ. ჩვ.წ.აღ-მდე VIII საუკუნის შუა ხანებში 
ხელისუფლებაში მოსულმა ტიგლატპალასარ III-მ პირველ რიგში მოუწესრიგებელი 
სამხედრო ძალები პროფესიული არმიით შეცვალა. საბრძოლო ურმები ცხენოსანი ჯარით 
შეცვალა. პირველად შეიქმნა საინჟინრო შეიარაღებული ნაწილები, დაზვერვისა და 
კავშირგაბმულობის განყოფილებები. ტიგლატპალას III-მ დაამარცხა ურარტუს სახელ-
მწიფო, მან განამტკიცა წინა აზიაში ასურიის პოზიციები. მისი ერთ-ერთ ყველაზე 
წარმატებული  ნაბიჯი  იყო  დიპლომატიური  გზით  ბაბილონის  ტახტის  ხელში  ჩაგდება.

ჩვ.წ.აღ-მდე VIII საუკუნის ისტორიაში ასურელების სხვა გამოჩენილი მმართველი 
იყო სარგონ II (ჩვ.წ.აღ-მდე 721-705). ჩვ.წ.აღ-მდე 720 წელს სირიის, ფინიკიისა და 
ეგვიპტის გაერთიანებული ჯარები დაამარცხა და ასურეთის დასავლეთის საზღვრები 
ეგვიპტემდე გააფართოვა. რკინის ხანის პირველი იმპერიის ბოლო ძლიერი მმართველი  
იყო აშურბანიფალი (ჩვ.წ. აღ-მდე 668-631). მის დროს ელამი განადგურებული იქნა, დე-
დაქალაქი  სუზი  გაიძარცვა.

აშურბანიფალის შემდეგ მოსული მმართველების დროს აჯანყებებმა, ძალაუფლები-
სავის ბრძოლებმა შეარყია სახელმწიფოს საფუძვლები. განუწყვეტელი ომების შედეგად 
დაუძლურებულმა ასურეთმა მის წინააღმდეგ გაერთიანებული ძველი მტერის ბაბილო- 
ნისა  და  ახლად  გაძლიერებულ  მიდიასათვის  წინააღმდეგობის  გაწევა  ვეღარ  შეძლო.

1. drois TvalsazrisiT SeafaseT egviptisa da mesopotamiis socialur-ekonomikur da kul-
turul cxovrebaSi momxdari cvlilebebi.

2. faqtebis CvenebiT ganmarteT egviptisa da mesopotamiis Seqmnisa da ganviTarebis pro-
cesi da geopolitikuri cvlilebebi.

3. sistemuri saxiT ganmarteT egvipteSi da mesopotamiaSi Seqmnili saxelmwifoebis im xanad 
azerbaijanis teritoriaze arsebul saxelmwifoebTan kavSiris mniSvneloba.

4. ra kvali datoves istoriaSi egviptem da mesopotamiam?

kiTxvebi da davalebebi

?  ra cvlilebebi Seitana adamianis cxovrebaSi azerbaijanSi da msoflioSi rkinis aRmoCenam?

?  ratom ewodeba asureTs rkinis xanis pirveli imperia? ra Taviseburebebi axasiaTebda am 

imperias?
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sparsi da indoeli xalxebis warmoSoba. ჩვ.წ. აღ-მდე II ათასწლეულში ევრო- 
პიდან აღმოსავლეთისაკენ მოძრავთა შორის იყო არის ტომიც. ინდოელი და სპარსი  
ხალხი  არის  ტომის  შთამომავლად  ითვლება.

მომთაბარე-მესაქონლეობით დაკავებული არის ტომები აღმოსავლეთ ევროპის მინ-
დვრებში ცხოვრობდნენ. როგორც ჩანს, ჩვ.წ.აღ-მდე II ათასწლეულში ევროპაში კლიმა-
ტის მკვეთრი ცვლილების შემდეგ, არის ტომებმა მესაქონლეობისათვის ხელსაყრელი 
ტერიტორიის მოძებნის მიზნით დაიწყეს ახალი 
ადგილების ძიება. გრძელი გზის გავლის შემდეგ 
არის ტომების ერთი ნაწილი სამხრეთ კავკასიისა  
და ცენტრალური აზიის გავლით ირანში, დანარ-
ჩენები  კი  ინდოეთში  დასახლდნენ.

არის ტომების ირანში მოსვლის დროს, ირანში 
ელამის სახელმწიფო და სხვადასხვა ენაზე მო- 
ლაპარაკე ტომები ცხოვრობდნენ. დროთა განმავ-
ლობაში ადგილობრივმა მოსახლეობამ არის ტომთა 
ენა მიიღო, ამის შემდეგ შეიქმნა ირანულენოვანი 
ტომები.

?  sparsul enaze mader-deda, fader-mama, difai-Tav- 
dacva, inglisur enaze ki mother-rogorc deda, 
father - mama,  defence - Tavdacva warmoiTqmeba. 
Tqveni azriT am sityvebis fuZe da azris msgavseba 
saidan warmodgeba?

ასეთი ირანულენოვანი ტომებიდან ერთ-ერთი 
სპარსული ტომი იყო. სპარსების სახელი პირვე- 
ლად ჩვ.წ.აღ-მდე IX საუკუნეში ასურიის ნაწერ- 
ებში მოიხსენიება. ჩვ.წ. აღ-მდე VIII საუკუნის და-
სასრულს სპარსული ტომების კავშირი შეიქმნა. ამ 
კავშირის მეთაური არჩეული იქნა აქემენი. კავშირის 
ცენტრი ქალაქ პასარკადა (ძველ სპარსულ ენაზე 
"სპარსული  ბაღები")  იყო.

თუმცა აქემენის შემდეგ ხელისუფლებაში მოსუ- 
ლი მისი შთამომავლობა (კირ I, კამბიზი I, კირ II) 
საკუთარ თავს სპარსეთის მეფედ აცხადებდნენ, სი- 
ნამდვილეში ოლქის მმართველები იყვნენ. თავდა-
პირველად ასურიის, კიაქსარის ხელისუფლების პე-
რიოდში  მიდიას  დაქვემდებარებაში  ცხოვრობდნენ.

aqemenis saxelmwifos Camoyalibeba. ეჰე- 
მენის შთამომავალმა კირ II-მ (კურუში) მიდიას 
მმართველი ასთიაგისგან უკმაყოფილო ძალებთან 
ფარული კავშირი დაამყარა, სპარსები ააჯანყა და 
ასთიაგა  ჩამოაგდო. 

Cv. w. aR-mde II aTaswleulis bolo saukuneebSi 
evropaSi mcxovrebi xalxebis didi nakadebi samxre-
Tisa da aRmosavleTisaken miedineboda. am tomebma 
saberZneTSi miqenas kulturas mZime dartyma mia-
yenes, mcire aziaSi Zlieri xeTis samefo daamarcxes 
da daasustes. egviptis saxelmwifom am toms "zRvis 
xalxi" uwoda da maTTvis winaaRmdegobis gawevisaT-
vis didi siZneleebi gadaitana.

babilonis mmarTveli 
nabonidis epitafiidan 

Zveli irani da indoeTi3

 Tqveni azriT, babilonis xelisu-
fali midiaSi mimdinare movlenebs 
ratom adevnebda Tvals axlodan?

“. . . mesame wlis dasawyisSi an-
Sanis mmarTveli kiri, misi (asTi-
agis) umcrosi mona mis winaaRmdeg 
aRdga... asTiagma Zalebi Sekriba, 
kiris winaaRmdeg wavida, rom is 

daiWiros. . . asTiagis armia mis 
winaaRmdeg ajanyda, is (asTiagi) 

daiWires kirs gadasces. . . kirma 
eqbaTanSi, mefis qalaqSi vercxli, 
oqro, simdidre da mosaxleoba 
tyved aiyvana, Tavis qveyanaSi 

waiyvana”.

sakvanZo sityvebi

▪  ariebi
▪  sparsebi
▪  kir II
▪  dara I
▪  aqemeniebi

▪  harafas
  kultura
▪  kasta
▪  aSoka



18

ჩვ.წ.აღ-მდე 550 წელს შეიქმნა აქემენის სახელმწიფო. კირ II-მ მიდიას სახელიმწიფო  
არ გააუქმა და თავი მიდიის მმართველად გამოაცხადა. ექბათანმა დედაქალაქობა შეი-
ნარჩუნა. შემდგომ პერიოდებში ისიც აქემენის სახელმწიფოს ერთ-ერთ დედაქალაქად 
ითვლებოდა.

კირ II-ის მიერ მიდიელი მაღალი ფენის წარმომადგენლებისათვის თანამდებობის 
მიუცემლობის ერთ-ერთი მიზეზი სპარსელების მიერ სახელმწიფო და ადმინისტრა- 
ციული მართვის საქმეების არცოდნა იყო. მიდიის კულტურის ამთვისებელმა სპარსებმა 
სახელმწიფო  წყობისა  და  მართვის  სისტემა  მთლიანად  მიდიელებისაგან  აიღეს.

მცირე დროის განმავლობაში მიდიის შემადგენლობაში 
შესული ტერიტორიების საკუთარი მმართველობის ქვეშ მომ- 
ქცევმა კირმა ჩვ.წ.აღ-მდე 547 წელს დაამარცხა ლიდია, რო-
მელიც მცირე აზიაში ძლიერ სახელმწიფოდ ითვლებოდა. 
ცოტა ხნის შემდეგ კირმა მცირე აზიაში მდებარე ბერძნული 
ქალაქებიც დაიპყრო. ჩვ.წ. აღ-მდე 539 წელს სპარსულმა  
ჯარმა წინა აზიაში დამოუკიდებლობის შემნარჩუნებელ ბო- 
ლო სახელმწიფოს - ბაბილონის სამეფოს წინააღმდეგ შეტევა 
დაიწყო და იმავე წელს კირი ზეიმით შევიდა ბაბილონში. 
ბაბილონის დაპყრობის შემდეგ მასზე დამოკიდებულებაში 
მყოფი სირია, პალესტინა, ფინიკია ნებაყოფლობით დაე-
მორჩილნენ აქემენის სახელმწიფოს. აქემენის სახელმწიფოს 
დასავლეთმა საზღვრებმა ეგვიპტეს მიაღწია. კირმა ოდესღაც 
ბაბილონელი მმართველების მიერ ტყვედ აყვანილ იძულე-
ბით ბაბილონში გადმოსახლებულ ებრაელ ხალხს სამშობ- 
ლოში დაბრუნებისა და ყუდსის (იერუსალიმის) ტაძრის აღ-
დგენის  უფლება  მისცა.

ჩვ.წ. აღ-მდე 530 წელს კირმა მასაგეთის ტომებზე გაილაშქრა. 
ეს გალაშქრება კირისათვის ტრაგიკულად დასრულდა. ძველი ბერძენი ისტორიკოსის 
ნესოდოტის ინფორმაციის თანახმად ქალის ტომირისის მეთაურობით მასაგეთელებთან 
ბრძოლაში  სპარსული  ჯარი  განადგურდა,  კირ  II  მოკლულ  იქნა.

კირ II-ის სიკვდილის შემდეგ მისი ადგილი უფროსმა შვილმა კამბიზ II-მ (ჩვ.წ.  
აღ-მდე 530-522) დაიკავა. კამბიზ II-მ დაქვემდებარებაში მყოფი ხალხების გამოსვლები 
ჩაახშო, ძმა ბარდინის ხელისუფლებაში მოსვლის სურვილებს ბოლო მოუღო, მისი მა-
ლულად მოკვლევინების შემდეგ, მამის მიერ მომზადებული ლაშქრობა განახორციელა  
და  ჩვ.წ. აღ-მდე  525  წელს  ეგვიპტე  დაიპყრო.

ეგვიპტის ძველი დედაქალაქის მენფისის დამპყრობი კამბიზ II აქ ფარაონად გა- 
მოცხადდა. კამბიზ II-ის დიდი ხნით ეგვიპტეში დარჩენა და ეთიოპიაში წარუმატებე- 
ლი ლაშქრობა ირანში ქაოსის მიზეზი გახდა. ჩვ.წ. აღ-მდე 522 წელს საკუთარი თავის  
კირ II-ის სხვა შვილად ბარდიდ წარმომდგენმა თვითმარქვია ქურუმმა კაუმათამ ძალა-
უფლება  ხელში  აიღო.

სახელმწიფო გადატრიალების გზით აქემენის ტახტ-გვირგვინის მომპოვებელი კაუ-
მათა მდგომარეობიდან უკმაყოფილო ფენების თავის მხარეზე გადაბირებით ცდილ- 
ობდა ხელისუფლების განმტკიცებას. კაუმათას რეფორმები მემკვიდრეობით წარჩინე- 
ბულთა მმართველი პოზიციის გაუქმებისკენ იყო მიმართული. მოხდა მათი ქონების 
კონფისკაცია და თავისუფალი საზოგადოებისათვის დაბრუნება. სხვა ერთი ბრძანებით, 
მან აქემენის იმპერიაში შემავალი ხალხი 3 წლით გადასახადებისაგან და სამხედრო 
ვალდებულებისაგან გაანთავისუფლა. ამ ღონისძიებებმა ხალხის მასებში კაუმათას ავ-
ტორიტეტი  გაზარდა  და  მთელმა  ქვეყანამ  მიიღო  მისი  ხელისუფლება.

შეიტყო რა ირანში მომხდარი ამბები, კამბიზ II ეგვიპტიდან უკან ბრუნდებოდა და  
გზაში გარდაიცვალა. კამბიზ II-ის სიკვდილის ამბავმა, მემკვიდრის არ ყოლამ სპარსი 
წარჩინებულები აიძულა, რომ ინიციატივა ხელში აეღოთ. გადატრიალების გზით ხე-
ლისუფლებაში მოსული კაუმათა 7 თვის შემდეგ გადატრიალების შედეგად მოკლული  
იქნა. თავისუფლად დარჩენილ მართველის ტახტზე ვინ უნდა ასული იყო, იმავე წარ- 
ჩინებულებმა გადაწყვიტეს. მათ მბრძანებლად აირჩიეს განზრახვის ძირითადი ორგა-
ნიზატორი,  აქემენიდთა  დინასტიის  მცირე  შტოს  წარმომადგენელი  დარა I  (დარიავაჰუში).

მასაგეთების მმართველი 
ტომირისი

 ratom iTvleba kaumaTas mxridan xelisuflebis xelSi Cagdeba saxelmwifo gadatrialebad?

!  gansazRvreT kir II-is mier midiis saxelmwifosadmi pativiscemiT mopyrobis mizezebi. 

?  riT SeiZleba aixsnas kiris did saxelmwifoebze gamarjvebis miuxedavad, misi misageTis 
tomebTan damarcxeba?

?  ratom SeZlo kaumaTam Tavi ise warmoedgina rogorc bardi?
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aqemenidebis imperiis yvelaze Zlieri periodi. დარა I -მა (ჩვ. წ. აღ.-მდე  
522-486) ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე გააუქმა კაუმათას მიერ გაცემული განკარ-
გულებები. ეს, სპარსთა დაქვემდებარებაში მყოფ ხალხთა კატეგორიულ წინააღმდეგობას 
წააწყდა. ჩვ.წ.აღ-მდე 522-521 წლებში აქემენიდების იმპერიის უმეტეს ნაწილში აჯანყე- 
ბები დაიწყო. დარა I -მა თუმცა გაჭირვებით, მაინც შეძლო აჯანყებების ჩახშობა. ბისუ- 
თუნში (ირანი) გორაზე სამ ენაზე (ელამი, აქადი, ძველი სპარსული) დაწერილ დარა I-ის 
ეპიტაფიაზე მოცემულია ცნობები მისი ხელისუფლების პირველ წლებში მომხდარი 
მოვლენების შესახებ. ამ ნაწერებში პირველად იყო მითითებული ზოროასტრიზმის 
რელიგიის  ძირითად  ღმერთად  ხსენებული  აჰურამაზდას  (ჰორმუზდი)  სახელი.

დარა I-მა გაატარა განსაზღვრული რეფორმები, რომელმაც აღადგინა სტაბილურობა 
იმპერიის ფარგლებში და განამტკიცა საზღვრები. დააზუსტა სატრაპიები (მხარეები) და 
ისინი ადმინისტრაციულ-საგადასახადო ერთეულებად გადააქცია. იმპერიაში ყველა მო-
ხელე  და  სატრაპი  (ნაცვლები)  მხოლოდ  სპარსთაგან  ინიშნებოდა.

დარა I-მა შექმნა ახალი საერთო სახელმწიფოებრივი საგადასახადო სისტემა. 
ყველა სატრაპიებში ნაყოფიერების გათვალისწინებით, მიწათა მეპატრონეებს ზუსტად 
განსაზღვრული ფულადი გადასახადი უნდა გადაეხადათ. პირველად იყო, რომ მორ-
ჩილებაში მყოფ ტერიტორიებზე მდებარე სამლოცველოებზეც კი გადასახადები იყო 
დადებული. სპარსები კი, როგორც მმართველი ხალხი, ფულადი 
გადასახადისაგან თავისუფლებული იყო. გადასახადების ძირი-
თადი სიმძიმე ეკონომიკურად უფრო განვითარებული ქვეყნე- 
ბის - ბაბილონის,  ეგვიპტისა  და  ფინიკიის  ხალხებს  აწევდათ.

შაჰმა შექმნა მთელი იმპერიისათვის ერთიანი ფულადი სის- 
ტემა. ძირითად ფულად ერთეულს დარიკად (წონა 8,4 გრ.) წო-
დებული ოქროს ფული წარმოადგენდა. დარა I-ის მითითებით 
აშენდა ახალი დედაქალაქი პარსა (ბერძნულად პერსოპოლი). 
ქვეყანაში გატარებულ რეფორმებმა საფუძველი ჩაუყარა საერ-
თაშორისო  ვაჭრობის  გაფართოებასა  და  განვითარებას. 

 ra mniSvnelobas atarebda qveynisaTvis dara I-is mier gadasaxadebisa da fulis sfe-
roSi gatarebuli reformebi?

დარა I-მა ჩვ.წ.აღ.-მდე 512 წელს გაილაშქრა შავი ზღვის სანაპიროზე მცხოვრები სკვი- 
თების წინააღმდეგ. რეტროგადმა სკვითებმა “გადამწვარი მიწის” ტაქტიკის გამოყენე-
ბით ერთ თვეზე მეტ ხანს “აიყოლეს” ირანის არმია. დაღლილი და დაუძლურებუ- 
ლი  ირანელების  ლაშქრობა  უშედეგოდ  დამთავრდა.

 ra saziano mxares moicavs "gadamwvari miwis“taqtika" misi gamomyenebeli saxelmwifosaTvis?

დარა I-ის პერიოდში დაიწყო ირან-საბერძნეთის ომი. ომის საფუძველს მცირე აზი- 
აში მდებარე ბერძნული ქალაქების აჯანყებები წარმოადგენდა. ჩვ.წ.აღ-მდე 500-493  
წლებში ირანის არმიამ ფინიკიის ფლოტთან ერთად ჩაახშო აჯანყებები, რომლის შემდეგ  
დარა I-მა დაიწყო ლაშქრობები ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე მდებარე ქალაქ-სახელ-
მწიფოების წინააღმდეგ. ჩვ.წ.აღ-მდე 490 წელს ათენის წინააღმდეგ გაგზავნილი ირანუ- 
ლი არმიის მარცხმა ბოლო მოუღო დარა I-ის მსოფლიოს დაპყრობის სურვილს. დარა I-ის  

დარიკი. ოქროს ფული

ბისუთუნის ძეგლი
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შემდეგ მოსულ აქემენიდ შაჰებს შორის ვერც ერთმა ვერ მიაღწია მის დონეს. ჩვ.წ. 
აღ-მდე IV საუკუნის დასასრულს დაიწყო აქემენიდების იმპერიის დაკნინება. ალექსან-
დრე მაკედონელის ლაშქრობებმა კიდევ უფრო დააჩქარა იმპერიის დაშლა. ალექსანდრე 
მაკედონელისა და უკანასკნელი აქემენიდი შაჰის დარა III ის არმიებს შორის, ჩვ.წ. 
აღ-მდე 331 წელს კავკამელას ველზე შედგა გა-
დამწყვეტი ბრძოლა. აქემენიდების არმიის მარცხით 
დამთავრებული ბრძოლის შემდეგ, ქვეყნის აღმო-
სავლეთით გადახვეწილი დარა III მოკლული იქნა  
მისი ახლობელი ადამიანების მხრიდან. ასე რომ,  
ჩვ.წ.აღ.-მდე 330 წელს აქემენიდების სახელმწიფო 
დაიშალა. 

indoeTi (Cv.w.aR.-mde III-I aTaswleulSi). 
არქეოლოგიური გათხრები მიუთითებს, რომ ინდოეთი 
უძველესი ადამიანების ჩამოყალიბების ტერიტორი-
ათაგან ერთ-ერთს წარმოადგენს. ქვის ხანის ყოველი 
ეტაპის აღმოჩენები ინდოეთში ადამიანთა საზოგა-
დოების განვითარების შესწავლის საშუალებას იძლევა. 
ოღონდ ინდოეთის ნახევარკუნძულის სიდიდეს, ასე- 
ვე სხვადასხვა გეოგრაფიული და ამინდის პირო- 
ბების არსებობას, აქ მცხოვრებ ადამიანთა ჯგუფე-
ბის განვითარების სხვადასხვა დონე ჰქონდა განპი-
რობებული. მიუხედავად იმისა, რომ ინდოეთის სამ-
ხრეთ და აღმოსავლეთ ტერიტორიებზე ადამიანები 
ნეოლითური კულტურით ცხოვრობდნენ, მდინარე ინ- 
დის აუზთან უკვე ბრინჯაოს ხანის განვითარებული 
ქალაქის  კულტურა  არსებობდა. 

harapas kultura. არქეოლოგიური გათხრები  
ჩვ.წ.აღ-მდე III ათასწლეულში მდინარე ინდის აუზთან ხელოვნურ მორწყვაზე დაფუძ- 
ნებული მიწათმოქმედების კულტურის, ხელოსნებისა და სავაჭრო ურთიერთობების უმაღ-
ლეს დონეზე მიუთითებს. ჩვ.წ.აღ.-მდე III ათასწლეულის პირველ ნახევარში, აქ ფართო 
ტერიტორიების მქონე ქალაქები იყო შექმნილი. მათ შორის ტერიტორიის მიხედვით ყვე-
ლაზე დიდი ქალაქი ჰარაპა იყო. აქ ნაპოვნი იყო ორსართულიანი სახლები, საჯარო შენო- 
ბები, რელიგიური რიტუალებისათვის გამოყენებული აუზები და ბეჭდები. ჰარაპას კულ-
ტურის პერიოდის მეორე დიდ ქალაქს მეჰენჯი-დაროდას, დასალევი წყლით მომმარაგე-
ბელი წყალსადენი და კანალიზაციის სისტემა გააჩნდა. ჰარაპელებს თავიანთი დამწერლო-
ბაც ჰქონდა. ოღონდ ამ დამწერლობის საიდუმლო ჯერ კიდევ არ არის გახსნილი. ჰარაპელებს 
ცენტრალურ აზიისა და მესოპოტამიის სახელმწიფოებთან შენარჩუნებული ჰქონდათ სა- 
ვაჭრო  ურთიერთობები. 

ჩვ.წ.აღ.-მდე II ათასწლეულის დასაწყისში დაეცა ჰარაპას კულ-
ტურა, გაურკვეველი მიზეზებით მოსახლეობამ დატოვა მდინარე 
ინდის  აუზი  და  ინდოეთის  შიდა  ნაწილში  გადავიდა.

ჩვ.წ.აღ.-მდე II ათასწლეულის მეორე ნახევარში გადმოსახლე-
ბული არის ტომების მოსვლით, ინდოეთის ისტორიაში ახალი 
გვერდი გადაიშალა. ევროპიდან ინდოეთამდე დიდ გზა გამოვ-
ლილი არის ტომები ინდოეთის ჩრდილოეთ-დასავლეთიდან შიდა 
მიმართულებით დაიძრნენ (ადგილობრივი მოსახლეობაც თან 
წაიყვანეს) და ჯუნგლებით გარშემორტყმული მდინარე განგის 
აუზთან დასახლდნენ. ადგილობრივი მოსახლეობაც მათ შეერია  
და  შედეგად  ინდოელი  ხალხი  ჩამოყალიბდა. 

ჩვ.წ.აღ.-მდე XI საუკუნეში ინდო-არიელებმა რკინის დამუშა-
ვება ისწავლეს. რკინის ხელსაწყოებით განგის გარშემო არსე- 
ბული ჯუნგლების გამწმენდმა ინდოელებმა, სათესი მინდვრები შექმნეს. მიწათმოქმედე-
ბასთან  ერთად  სწრაფად  ვითარდებოდა  მესაქონლეობა  და  ხელოსნობაც.

 raSi gamoixateba bunebriv-geografiuli pirobebis gavlena didi civilizaciebis Seqmnaze?

     ინდუზმში სპილოსთავა  
      ღვთაება - “განეშა”

uZveles msoflio istoriaSi 
Taviseburi kulturiT gamor- 
Ceul qveyanaTa Soris erT-er-
Ti indoeTia. is indis mdinaris 
saxelis gamo ase iqna wodebuli. 
uZvelesma indoelebma msof-
lio kulturis xazinas cifri 
0, Wadraki, “poemebi mahab-ha-
rata” da “ramaiana, budas  
wvrTna da sxva dautoves.

სცენა ძველი 
ინდური ლეგენდიდან

 gamoikvlieT im periodSi indoeTis mesopotamiasTan kavSiris damadasturebeli faqtebi.
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ინდოელი ხალხის ჩამოყალიბების პერიოდში შეიქმნა 
იუდაიზმის რელიგია. იუდაიზმის უძველეს კანონთა კრე-
ბულს “ვედა” (“ცოდნანი”, “სიბრძნენი”) ეწოდება. "ვედას" 
ნაწერებში მოცემულია ცნობები მდიდრებისა და ღარიბე- 
ბის  შესახებ. 

სათესი მინდვრების კერძო საკუთრებაში გადაცემა ზრდიდა ქონებრივ და სოციალურ 
უთანასწორობას. მდიდარი, პრიორიტეტის მქონე ადამიანთა მიწებზე ბრძოლებში ხელთ-
გდებული მონები მუშაობდნენ. მონებს “მტრებს” უწოდებდნენ. ადრე ტომის მეთაურები- 
რაჯაები ტომის წევრების მხრიდან აირჩეოდნენ. შემდგომში შთამომავლობით გადაცემა-
დი ეს თანამდებობა, რაჯაების თანდათან მბრძანებლებად გადაქცევის საფუძველი გახდა. 
ამ პერიოდში უკვე ჩვ.წ.აღ-მდე XII - XI საუკუნეებში ინდოეთის 4 ძირითადი kasta* იყო 
შექმნილი: ბრაჰმანები - სასულიერო პირები, კაშტრი - მებრძოლები,  ვაიში - გლეხები,  
შუდრა - ყველაზე  ღარიბი  და  დამოკიდებული  ადამიანები,  მოსამსახურეები.

 gansazRvreT kastasa da sazogadoebriv klasebs Soris msgavsi da gansxvavebuli mxareebi.

ამრიგად, საზოგადოებაში არსებულმა ფენებად დაყოფამ, ხელისუფლების სხვადასხვა 
პირთა ხელში არსებობამ და მისი მემკვიდრეობით გადაცემამ  ჩვ.წ.აღ.-მდე I ათასწლე- 
ულში საფუძველი ჩაუყარა ინდოეთში სახელმწიფოთა ჩამოყალიბებას. ჩვ.წ.აღ.-მდე VI 
საუკუნეში ინდოეთის ჩრდილო-დასავლეთში მდინარე ინდის აუზთან ლაშქრობის შედე-
გად დარა I-ის არმიამ დაამარცხა აქ მყოფი მცირე სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნები  
და  ტერიტორიები  აქემენიდების  სახელმწიფოს  შეუერთა.

ალექსანდრე მაკედონელმა, რომელმაც 
ბოლო მოუღო აქემენიდების იმპერიას, 
ჩვ.წ.აღ-მდე 327 წელს ინდოეთისაკენ გაი- 
ლაშქრა. ინდოელების ძლიერი წინააღმდე-
გობის მიუხედავად, ალექსანდრემ მდინარე 
ინდის აუზთან მყოფი ტერიტორიები თავის 
ხელისუფლებას დაუმორჩილა. ალექსანდ-
რეს ინდოეთის სხვა ტერიტორიების დაპ- 
ყრობაც სურდა. მაკედონელმა ჯარისკაცებ-
მა, რომლებიც ინდოელების ძლიერ წინა- 
აღმდეგობას წააწყდნენ, უწყვეტი ბრძო-
ლების შემდეგ უარი თქვეს ლაშქრობის გა-
გრძელებაზე. ჯარისკაცების კატეგორიულ-
ობის მნახველი ალექსანდრე იძულებული 
გახდა  უკან  დაბრუნებულიყო.

ალექსანდრეს სიკვდილის შემდეგ, მაკედონიის იმპერიის დაშლის პერიოდში ინდო-
ეთშიც დაიწყო ბრძოლა ბერძნულ-მაკედონური დაპყრობების  წინააღმდეგ. ამ ბრძოლაში 
გამოირჩეოდა მაურიას დინასტიის წარმომადგენელი ჩანდრაგუფთა. მან შეძლო მდინარე 
ინდის აუზთან მყოფი ტერიტორიების ერთი ნაწილის გათავისუფლება. მაურიანთა დი-
ნასტიის ყველაზე ძლიერ მბრძანებელმა აშოკამ  ჩვ.წ.აღ-მდე III საუკუნის მეორე ნახე-
ვარში ინდოეთი ერთიან სახელმწიფოდ გააერთიანა. მთლიან ინდოეთზე ხელისუფ-
ლების გამაძლიერებელმა აშოკამ დაიწყო სხვადასხვა სფეროებში რეფორმების გატარება. 
რეფორმების ხალხისათვის მისაწვდინებლად, მას ინდოეთის სხვადასხვა მხარეებში 33 
ეპიტაფია ჰქონდა გაკეთებული. ინდოეთის ისტორიაში ბუდიზმის ძირითად დამცვე- 
ლად და მქადაგებლად მეხსიერებას შემორჩენილი აშოკას სიკვდილის შემდეგ სახელ- 
მწიფო დასუსტდა. ჩვ.წ.აღ-მდე 180 წელს ბოლო მოეღო მაურიანთა დინასტიას და ინ- 
დოეთი  კვლავ  სხვადასხვა  სახელმწიფოებად  დაიყო.

* kasta –  შეუცვლელი, 
მემკვიდრეობითი უფლებე-
ბისა და მოვალეოების მქონე 
ადამიანთა ფენები

ჩანდრაგუფთას არმიის საბრძოლო სპილოები

1. gamoikvlieT iranisa da indoeTis kultura da moamzadeT wardgineba.
2. ganmarteT aqemenidebis imperiis azerbaijansa da sxva qveynebze politikuri gavlena. 

ganmartebisas isargebleT rukiT.
3. ras gvatyobinebs harapas kultura? ganmarteT am kulturis istoriuli mniSvneloba.
4. SeafaseT drois mixedviT, iransa da msoflios sxva qveynebSi momxdari msgavsi kultu-

ruli movlenebi da procesebi. amisaTvis SeadgineT sqema.

kiTxvebi da davalebebi

 kidev romeli xalxebi ganasaxierebdnen cxovelisTava adamianis suraTSi TavianT RvTaebebs?
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▪  meTe xakani  
▪  qorwinebis diplomatia  
▪  “mebrZoli safadSahoebi”
▪  sin Sixuandi 
▪  xanis imperia 

Teomani da CineTis kedeli. ძველთაგან 
თურქები ცენტრალურ აზიაში, ალტაის მთების 
კალთებზე და მდინარე ენისეის გაყოლებაზე 
ცხოვრობდნენ. მათ მეურნეობაში სხვა შრომის 
სფეროებთან მიმართებაში განსაკუთრებულ ად- 
გილს იჭერდა მესაქონლეობა, რომელიც მათ 
მუდამ ახალი საძოვრების ძიებისაკენ უბიძგებ- 
და. ჩვ.წ.აღ-მდე II ათასწლეულში აღმოსავლე-
თიდან დასავლეთითა და დასავლეთიდან აღ-
მოსავლეთით მომხდარ თურქულ დინებას ძა- 
ლიან დიდი არეალი ჰქონდა მოცული. აზერ-
ბაიჯანელი თურქები დროდადრო ამ ტერი- 
ტორიაზე გადმოსახლებულ მონათესავე ტო-
მებთან შერეული აღმოჩნდნენ. ამას ნათელ  
ჰყოფს მატერიალურ-კულტურული ძეგლები 
(bangudaSebi*, აღწერები  გორაზე და ა.შ), 
ლეგენდები და ზღაპრები, ისეთი სახალხო ეპ-
ოსი,  როგორიცაა  “ქითაბი-დედე  გორგუდი”. 

ჩვ.წ.აღ-მდე I ათასწლეულის შუა ხანებში 
ალტაის მთის კალთებზე ჩინეთიდან ჩრდი-
ლოეთით მცხოვრები გადმოსახლებული ჰუნთა 
ტომები კიდევ უფრო გაძლიერდნენ. ისინი 
მსხვილ ტომთა კავშირის სახით გაერთიანდნენ 
და  ფართო  ტერიტორიებზე  გაიშალნენ. 

ჩვ.წ.აღ.-მდე 220 წელს ჰუნების მეთაური 
თეომანი გახდა. მან ცალ-ცალკე მცხოვრები  
თურქი ტომების საერთო დროშის ქვეშ გაერ-
თიანებით საფუძველი ჩაუყარა აზიის დიდი 
ჰუნთა სახელმწიფოს შექმნას. ამ პერიოდში ჩი- 
ნეთში “მებრძოლი სამეფოების” პერიოდი ახა-
ლი დამთავრებული იყო და სინ ში ხუანდის 
ქვეყანა გაერთიანებული ჰქონდა. ჩინეთში არე- 
ულობა ჯერ კიდევ გრძელდებოდა. ჰუნებმა, 
რომლებმაც ისარგებლეს შექმნილი მდგომა-
რეობით, დაიწყეს ლაშქრობა ჩინეთის მიმარ-
თულებით. თეომანმა დაიმორჩილა ჩინეთის 
ზოგიერთი ტერიტორიული ნაწილები, არც ამის შემდეგ ჰუნთა დინება არ შეწყვეტილა. 
მბრძანებელმა სინმა ამ შეტევების მოსაგერიებლად ყალაები (ციხე-სიმაგრეები) ააშენა, 
რომლებიც შემდგომში გაერთიანებული იქნა კედლების საშუალებით. ასე ჩაეყარა საფ-
უძველი  ცნობილ  ჩინეთის  დიდ  კედელს. 

 kidev romeli Tavdacvis saSualebiT sargeblobdnen Sua saukuneebSi ucxoelTa Tav-
dasxmebis mosagerieblad?
meTe xakanis warmatebebi. ჩვ.წ.აღ-მდე 209 წელს, დიდ ჰუნთა სახელმწიფოში  

მეთე ხანმა დაიკავა მამის თეომანის ადგილი და თავი Tanhu* გამოაცხადა. 35 წლიანი 

Cv.w.aR-mde III-II aTaswleulebSi CineTis civilizaci-
am garkveuli saxe miiRo. Cv.w.aR.-mde III saukuneSi erTiani 
saxelmwifos Seqmna ki, mis mwvervals warmoadgenda. maTi Cr-
diloeT mezobeli hunebi aziasa da evropaSi Zlieri saxel-
mwifoebis Semqmneli Zveli da Zlieri Turquli tomebi iy-
vnen.

hunTa didi imperia da Zveli CineTi

* bangudaSi –  თურქი ბაჰადურების 
მარადიული ხსოვნისათვის აშენებული 
ქვის ძეგლი

4

ჰუნთა დიდი იმპერია

ჩინეთის დიდი კედლის მშენებლობა

* Tanhu –  ჰუნთა ენაზე “ბუმბერაზობა“, 
“სიდიდე“, “მბრძანებელი“. შემდგომში 
“იაბღუს“, “ქაღანისა” და “ხაკანის” სახე 
მიიღო.

sakvanZo sityvebi
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მბრძანებლობის განმავლობაში 
მეთე ხაკანმა თავისი გამბედა- 
ობითა და ჭკვიანი ღონისძი-
ებებით დიდი პატივი მოიპო- 
ვა. მან პირველ ყოვლისა ქვეყ-
ნის შიგნით სტაბილურობას 
მიაღწია. შექმნა ასიათასი მეო-
მრისაგან შემდგარი მუდმივი 
არმია. ჯარისკაცები საბრძო-
ლო წვრთნას გადიოდნენ და  
ფრინველების მიზანში ამოღე-
ბით ისრის მარჯვედ გასრო- 
ლას სწავლობდნენ. თავის არ- 

მიის ძალაში დარწმუნებულმა მეთემ დაიწყო ჰუნთა სახელმწიფოს საზღვრების გაფარ- 
თოება. ჰუნებს დაუმორჩილა მონღოლი და ტიბეტური ტომები. ჰუნთა არმიები ჩვ.წ. 
აღ-მდე 200 წელს გასცდნენ ჩინეთის კედლებს და ამ ქვეყნის შიდა მიმართულებით და-
იძრნენ. ქალაქ პინჩენის სიახლოვეს ალყაში მოხვდნენ მრავალრიცხოვანი ჩინელი სამ- 
ხედრო რაზმები. ხანის გვარის წარმომადგენელი, იმპერატორი ლიუ ბანი იძულებული  
გახდა მძიმე პირობებით სამშვიდობო ხელშეკრულებაზე მოეწერა ხელი. ამ შეთანხმების 
მიხედვით, ჩინეთის ჩრდილოეთი ნაწილი ჰუნელების განკარგულებაში გადავიდა. ჩი- 
ნეთს მეთესათვის გადასახადი უნდა გადაეხადა, ასევე ოქრო, აბრეშუმისა და ბამბის ქსო-
ვილებიც უნდა გაეგზავნა. ჰუნებმა ხელთ იგდეს კონტროლი მნიშვნელოვან სავაჭრო  
გზებზე.  ამ  გზებზე  50-მდე  თურქული  ქალაქი  (კაშგარი,  იარქანდი  და  სხვა)  მდებარეობდა. 

მეთე ხაკანის პერიოდში ჰუნთა დიდი იმპერიის საზღვრები აღმოსავლეთით წყნარ 
ოკეანემდე, ხოლო დასავლეთით კასპიის ზღვამდე  და ურალის მთებამდე იყო გადაჭი- 
მული.  იმპერიის  დედაქალაქი  ქალაქი  ოთუკანი  იყო.

თქმულებაში “ოღუზ ხანი”  მეთე “ოღუზის” სახელით მოიხსენიება და იგი მოგვი- 
თხრობს მის გმირობებზე. ჩინურ წყაროებში კი, მეთე “ღმერთის ყუთად“, ანუ ღმერთის  
მიერ  დედამიწის  ზურგზე  პოლიტიკურ  ძალაუფლება  მინიჭებულ  ადამიანად  მოიხსენიება.

imperiis daqucmaceba da daSla. ჩინელ მბრძა-
ნებლებს არ უნდოდათ ჰუნების გამარჯვებასთან შერიგება  
და გაურბოდნენ გადასახადების გადახდას. ისინი სწავ-
ლობდნენ ჰუნთა საბრძოლო ტაქტიკას და ცხენოსანთა 
რაზმებს აყალიბებდნენ. მოხერხებულად გამოიყენებოდა 
“ქორწინების დიპლომატია“: ჩინელ მეთაურთა ასულების 
ჰუნელ მბრძანებლებთან დაქორწინებით ამ უკანასკნელებს 
თავიანთი გავლენის ქვეშ აქცევდნენ. ჰუნებს შორის შუღ-
ლის ჩამოგდებით, მათ შინაგანი მტრობისაკენ უბიძგებ-
დნენ. ჩინეთის ამ პოლიტიკის შედეგად, ჩვ.წ.აღ-მდე I საუკუნის შუა წლებში ჰუნთა  
დიდი სახელმწიფო ორად გაიყო. მიუხედავად იმისა, რომ  ჩვ.წ.აღ-ით I საუკუნის დასაწ-
ყისში ჰუნთა ერთობა და ძალა ხელახლა აღსდგა, მაინც დიდ ხანს არ გასტანა. 48 წელს  
ისინი კიდევ ორად გაიყვნენ. ჩრდილოეთ ჰუნელებმა ერთ საუკუნეზე დიდხანს დამო-
უკიდებლად იცხოვრეს. ამის შემდეგ ისინი მეზობელი ტომების მხრიდან დასავლეთით  
იქნენ შევიწროებულნი. ამ ჰუნთა ერთი ნაწილი აზერბაიჯანში იქნენ გადმოსულნი, რომ-
ლებიც აქაურ მონათესავე ტომებს შეერწყნენ. ევროპაში ჰუნთა სახელმწიფოს შემქმნელი  
და “ატილას ჰუნების” სახით ცნობილი ჰუნებიც, იმავე ჰუნების შთამომავლებს წარმო-
ადგენდნენ. 

დანაწევრების შემდეგ სამხრეთ ჰუნებმა ერთი პერიოდი შეინარჩუნეს თავიანთი შიგა 
დამოუკიდებლობა. მაგრამ 216 წელს ჩინეთმა მოსპო მათი სახელმწიფოებრივი წარმო- 
ნაქმნი, ხოლო მათი ტერიტორიები პროვინციებად დაყო და ჩინელი მეთაურების მმართ-
ველობაში  გადასცა.

 Tqveni azriT, ra iyo didi imperiebis daSlis mizezebi?

მეთე ხაკანი (ოღუზ ხანი) ელჩების მიღებისას

ჰუნთა დიდი იმპერიის დროშა

 Tqveni azriT, ratom laSqrobdnen hunebi xSirad swored CineTze?
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adreuli civilizaciis formireba CineTSi. ჩინეთის აღმოსავლეთი, რომე-
ლიც ძირითადად მთიან მხარეს წარმოადგენს, ზომიერი ამინდისა და მდიდარი მცენა-
რეული საფარის მქონე ვაკეს მოიცავდა. აქ ორი დიდი მდინარე ხუანხე და იანძი 
მიედინებოდა. ადამიანთა მჭიდრო დასახლებით გამორჩეული ხუანხეს ხეობა ძველი 
ჩინური კულტურის აკვანად ითვლება. ჩინელები ხუანხეს “ჩინეთის კატასტროფას”, 
“გულის გამანაწყენებელ მდინარეს”, “მოსიარულე მდინარეს” უწოდებდნენ. მიუხედავად 
ამისა, მოსახლეობა ხუანხეს ხეობაში ცხოვრობდა და სხვადასხვა სამეურნეო სფეროებით 
იყო დაკავებული. უამრავ წყალსა და ნაყოფიერ მიწებს ხუანხეს ხეობის ძველი მოსახლე- 
ობის ძირითადი საქმიანობა ჰქონდა განსაზღვრული: ეს იყო მიწათმოქმედება. წყალს 
მოშორებით მყოფი მიწების მოსარწყავად არხები გაიყვანებოდა. ადრეულმა ცივილიზა-
ციამ ჩინეთში III-II ათასწლეულში ხუანხეს ხეობაში იჩინა თავი. არქეოლოგიური გათხ- 
რები მოწმობენ, რომ, ამ პერიოდის ჩინეთში ქვის შრომის ინსტრუმენტებთან ერთად, 
ლითონისაგან სხვადასხვა ნივთები მზადდებოდა, ასევე მზადდებოდა აბრეშუმის  
ქსოვილები, გამოიყენებოდა დამწერლობა. სახლები და სამლოცველოები თიხით, ხითა 
და გამომწვარი აგურით შენდებოდა. ბუნებრივი სტიქიის წინაშე უძლურად დარჩენი- 
ლი ჩინელები ღმერთებს თაყვანს სცემდნენ და მათ ადამიანებსა და ცხოველებს  
მსხვერპლად სწირავდნენ. სასაფლაოს ძეგლთა შესწავლა იმ პერიოდში კლასობრივად  
დაყოფის  არსებობას  და  მონათმფლობელური  წყობის  ჩამოყალიბებას  მოწმობს. 

ჩინურ მეურნეობაში მნიშვნელოვა-
ნი ადგილი მეაბრეშუმეობას ეკავა. 
თუთის ფოთლით ნაკვები აბრეშუმის 
ჭიის პარკით აბრეშუმის ნაჭრები იქ-
სოვებოდა. ძალიან განვითარებული 
იყო ლითონგადამუშავებისა და თიხ- 
ით ჭურჭლის დამზადების ხელობა.  
ჯერ კიდევ ჩვ.წ.აღ-მდე II ათასწლე-
ულში ჩინეთში ქვისა და ძვლის გარ- 
და ბრინჯაოთიც მზადდებოდა შრო-
მის ხელსაწყოები და საყოფაცხოვრებო 
ნივთები. თეთრი ფერის თიხით ძვირ-
ფას  ჭურჭელს  ამზადებდნენ.

ჩვ.წ.აღ-მდე VI-V საუკუნეებში ჩი- 
ნეთში რკინის გადამუშავებამ ბიძგი  
მისცა მეურნეობის განვითარებას. სარ-
წყავი არხების გათხრამ პირობები შეუქმნა 
ბრინჯის თესვის გაფართოებას. რკინის წვეტიანი გუთნით სარგებლობამ გააიოლა მიწის 
გაფხვიერება.  მეურნეობაში  ფართოდ  გამოიყენებოდა  მონათა  შრომა. 

 rogor moqmedebda bunebriv-geografiuli pirobebi CineTis sameurneo sferoebze?

CineTis erTiani saxelmwifos Seqmna. ჩვ. წ. აღ-მდე I ათასწლეულის შუა ხან-
ებში ჩინეთში მყოფი მონათმფლობელური სახელმწიფოები ერთმანეთთან სისხლიან 
ომებს აწარმოებდნენ. შემთხვევითი არ იყო, რომ ძვ.წ.აღ-ით IV-III საუკუნეები ჩინეთის 
ისტორიაში “მებრძოლი სამეფოების პერიოდად” იწოდება. ეს ხანგრძლივი ბრძოლა სინის 
გვარის გამარჯვებით დამთავრდა. ამ გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა არ-
მიის ახალი წესებით ორგანიზებამ: შემტევ რაზმებში მხოლოდ ახალგაზრდა მებრძოლ- 
ები, ხოლო თავდაცვაში კი ასაკოვანები მონაწილეობდნენ. სინის მბრძანებელმა ქვეყანა 
ერთიან სახელმწიფოდ გააერთიანა და ჩვ.წ.აღ-მდე 221 წელს თავი ცინ შიხუანდიდ - “ცი- 
ნის პირველ იმპერატორად” გამოაცხადა. ცინის დინასტიის სახელი შემდგომში მთელ 
ქვეყანას  მიანიჭა.

ცინ შიხუანდიმ ქვეყანაში ერთიანი დამწერლობა, ზომის, წონისა და ფულადი სის-
ტემა გამოიყენა. მიღებული იქნა ერთიანი კანონები მთლიანი ქვეყნისათვის. ქვეყანა 
პროვინციებად დაიყო. პროვინციის მეთაურები იმპერატორს ემორჩილებდნენ. იმპერა-
ტორის მოწინააღმდეგეები სასტიკად ისჯებოდნენ. ჩინეთის დიდი კედლის მშენებ-
ლობაც სინ ში ხუანდის პერიოდში იქნა დაწყებული. ამ დიდი კედლის მშენებლობა 
შემდგომი ათასწლეულის განმავლობაშიც გრძელდებოდა. მისი სიმაღლე ზოგიერთ ად-
გილას 10-მეტრს, სიგრძე კი გარშემო განშტოებებიანად 6 ათას კილომეტრს აღწევდა. 
მაგრამ ქვეყნის გაძლიერების მიზნით გატარებული ამ ღონისძიებების მიუხედავად, ცინ 
შიხუანდის  სიკვდილის  შემდეგ  სინის  იმპერია  დასუსტდა  და  დაიშალა.

თუთის ფოთლების შეგროვება აბრეშუმის ჭიისათვის

 daasabuTeT, rom cin Sixuandis mier Seqmnili saxelmwifo iyo centralizebuli saxelmwifo.
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1974 წელს არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს ცინ შიხუანდის 
მავზელეუმი. შესაძლებელია ამ მავზელეუმის შედარება 
ფარაონების პირამიდებთან. ის აშენებულია 720 ათასი 
ადამიანის მიერ 37 წლის მანძილზე ლის მთაზე. მარადი-
ულ ძილში მყოფ მბრძანებელს ადამიანის სიმაღლის თი-
ხით დამზადებული 7000-მდე მებრძოლი იცავდა. ისინი 
სამხედრო მდგომარეობაში იყვნენ გამწკვრივებულნი და 
სრულ  სამხედრო  ფორმაში  იყვნენ. 

მავზელეუმის კედლები და იატაკი სხვადასხვა ფერის 
ქვის ფილებით იყო დაფარული. აქ იმპერატორის სასახ- 
ლის დაპატარავებული მაკეტიც კი იყო დამზადებული. 
სასახლე ხელოვნურ მთებსა და ტყეებს, კაშკაშა ვერ-
ცხლისწყლით შევსებულ მდინარეებსა და ტბებს შორის  
მდებარეობდა. ტბაში ოქროთი და ვერცხლით დამზადე-
ბული ფრინველები “ცურავდნენ”. იმპერატორთან ერთად 
მისი ცოლები, 10 და, მოსამსახურეები და ცხენებიც კი ამ 
მავზოლეუმში  იყვნენ  დასაფლავებულნი.

xanis dinastia da saxalxo ajanyebebi CineT-
Si. ჩვ. წ. აღ-მდე III საუკუნის დასასრულს ჩინეთში ხე-
ლისუფლების სათავეში ხანის დინასტია მოვიდა, რო- 
მელიც 400 წელზე მეტ ხანს მბრძანებლობდა. ხანის იმ-
პერატორები ცინის პერიოდის მმართველობის მეთოდე-
ბის სრულყოფას, ჩინეთის მთლიანობის დაცვას, აგრეთვე 
ქვეყნის ჩრდილოელი ტომების თავდასხმებისაგან დაცვას 
ცდილობდნენ. მათ დამპყრობლური ომების წარმოებით 
ქვეყნის ტერიტორიის გარკვეულ გაფართოებასაც კი მი-
აღწიეს. ხანის პერიოდში ჩინეთის მოსახლეობა ერთიან 
ხალხად გადაიქცა. ამიტომაც არის, რომ ჩინელები დღე- 
საც  თავს  "ხანს"  უწოდებენ. 

ხანის დინასტიის დროს სოფლის მეურნეობის აღდგე-
ნისაკენ მიმართულმა ღონისძიებებმა შედეგი გამოიღო. 
ხელახლა გამოცოცხლდა მიტოვებული სოფლები, დაიწყო 
ცარიელი მიწების გამოყენება. გაიზარდა მოსვლის წარ-
მოება.

ცინ შიხუანდი სეირნობისას

თიხის მებრძოლთა ფიგურები
ჩვ.წ.აღ-მდე III საუკუნე

ჩინეთი ხანის იმპერიის პერიოდში
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1. Mra RonisZiebebi gaatara meTe xakanma hunTa saxelmwifos gaZlierebis mizniT?
2. ras asabuTebs hunTa mier, Cv. w. aR-mde 200  wels ganxorcielebuli laSqrobis Sem-

deg, CineTTan miRweuli SeTanxmebis pirobebi?
3. isaubreT didi abreSumis gzis mniSvnelobis Sesaxeb.
4. ganmarteT hunTa winaaRmdeg brZolaSi CineTis mier gatarebuli politikis mniSvne-

loba.
5. ra cvlilebebs hqonda adgili yviTelmosaxvevianTa ajanyebis Sedegad CineTSi?

kiTxvebi da davalebebi

ჩვ.წ. აღ-მდე II საუკუნის დასასრულს ჩი-
ნეთიდან ჩრდილოეთ აფრიკასა და ესპანეთ-
ამდე ძალიან დიდ მანძილზე სავაჭრო გზები  
იყო გაყვანილი. იმის გამო, რომ ამ გზით შო-
რეულ ქვეყნებში ძირითადად აბრეშუმის გა- 
დაზიდვა ხორციელდებოდა, მას დიდ აბრე- 
შუმის გზას უწოდებდნენ. ეს გზა აზერბაი-
ჯანზეც გადიოდა. ჩინური არმიები ამ გზით 
ზოგჯერ  ძარცვის  მიზნითაც  სარგებლობდნენ. 

 Tqveni azriT, ra SeiZleboda motanili 
yofiliyo dasavleTis qveynebidan CineTSi?

ხანის იმპერატორის მიერ წარმოებული 
ომების პერიოდში ქვეყანაში უამრავი მონა 
მოჰყავდათ. სამხედრო ტყვეების პარალელუ-
რად, საგადასახადო და იჯარის გადასახდე-
ლის გადაუხდელობის გამო, ჩინელი გლე- 
ხებიც მონებად იქცეოდნენ. გლეხთა და მო-
ნათა მძიმე მდგომარეობა აიძულებდა მათ 
აჯანყებულიყვნენ.

Cv. w. aR-iT I saukunis dasawyis-
Si CineTSi "wiTelwarbianTa" ajanyeba  
moxda. აჯანყებულებს, იმის გამო რომ, სხვე-
ბისგან განსხვავებულიყვნენ წარბები წით- 
ლად ჰქონდათ შეღებილი. ეს აჯანყება უმ-
ოწყალოდ  იქნა   ჩახშობილი.

Cv. w. aR-iT 184 wels qveyana ufro  
didma ajanyebam, "yviTelmosaxveviane- 
bis" ajanyebam moicva. თავზე ყვითელ 
შემოსახვევ შემოკრულ აჯანყებულებს ძმები 
ჩჟანები მეთაურობდნენ. შეიძლება ითქვას, 
რომ მთლიანი ჩინეთის მომცველი es ajan- 
yeba 20 wels gagrZelda. საბოლოო მარ-
ცხის მიუხედავად, ყვითელმოსახვევიანთა აჯანყებამ შეარყია საფადიშაჰოს ხელისუფ- 
ლება და მონათმფლობელთა მბრძანებლობა. მალე დაეცა ხანის დინასტიის ხელისუფ- 
ლება  და  ჩინეთში  დაიშალა  მონათმფლობელობა.

“wiTelwarbianTa” ajanyebis Sesaxeb 
nawarmoebSi “adreul xanTa istoria”

   imperator van manis 
reformebma gaaRrmava 
socialuri winaaR- 
mdegobebi. misi kano- 
nebis damrRvevi yo- 
veli piri, amis Sesa- 
xeb cnobebis ar mim- 
wodebel oTx mezo- 
belTan erTad sax- 
elmwifo ymebad iq- 

ceodnen. dapatimrebul Tavisufal pireb- 
sac ymebsaviT yvelaze mZime samuSao unda 
SeesrulebinaT:unda gaeyvanaT gzebi, ga- 
eTxaraT arxebi, aeSenebinaT CineTis didi 
kedeli, aeSenebinaT kedeli qalaqis gar- 
Semo, aseve gamoednoT rkina. aseT mdgoma- 
reobaSi ymebi glexebTan erTad ajanydnen. 
ajanyebas Rataki fan Cuni meTaurobda. van 
manis mier maT winaaRmdeg gagzavnili armia 
damarcxda. van manma damnaSaveebi ajanye- 
bulebs Seutia, mbrZaneblis sasaxleSi 
myofi gareuli cxovelebic (vefxvi, leo- 
pardi da a.S) maTze miuSva. magram van mani 
daeca. xanis momxreebma ajanyebiT isargeb- 
les da xelisuflebaSi movidnen. mosax- 
leobis mdgomareoba droebiT gaumjobesda.

 ra ubiZgebda ajanyebisaken monebsa da 
glexebs?
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polisis sistemis Seqmna. ევროპაში სახელმწიფოებრიობისა და ცივილიზაციის 
საფუძვლები კუნძულ კრიტსა და ქალაქ მიკენაში შეიქმნა, რომლითაც  საფუძველი ჩაე- 
ყარა ძველი საბერძნეთის ისტორიასა და კულტურას. ამის ევროპის სამხრეთ-აღმოსავ- 
ლეთით ჩამოყალიბება აღმოსავლურ ცივი-
ლიზაციას  უკავშირდება.

ჩვ. წ. აღ-მდე XI-IX საუკუნეებში საბერძ- 
ნეთში შეიქმნა ადრეული პოლისი - თანას- 
წორუფლებიან მიწათმფლობელთა სამოქა-
ლაქო თემები. ჩვ. წ. აღ-მდე VIII-VII საუკუ- 
ნეებში ისინი ქალაქ-სახელმწიფოებად ჩამო- 
ყალიბდნენ. ამ სახელმწიფოებში ხელისუფ-
ლება უკვე დემოსი მმართველობისაგან 
სრულიად ჩამოცილებულ არისტოკრატიას 
ეკუთვნოდა. ათენში პოლიტიკური და სა- 
სამართლო ხელისუფლების თავის თავზე  
ამღები უხუცესთა საბჭო, პირებს თანამდე-
ბობაზე  არისტოკრატიის  წრიდან  ნიშნავდა.

 gaixseneT, vis ewodeboda Zvel saberZneTSi aristokratia da demosi?

 ras uwodebdnen aTenSi Camoyalibebul mmarTvelobis formas?
აღნიშნულ პერიოდში მთლიანი ხმელთაშუა ზღვისა და შავი ზღვის აუზზე დაიწყო 

ბერძნული კოლონიების დასახლება. ამან კი თავის მხრივ ბიძგი მისცა გაყიდვის ბაზრო-
ბების გახსნასა და მეურნეობის განვითარებას. ჩვ. წ. აღ-მდე VII საუკუნეში ქვეყანაში  
მოიჭრა პირველი ლითონის ფული. ყოველივე ამან გააძლიერა დემოსის კლასებად  
დაყოფა. მათი რიგებიდან გამოსული “ახალი მდიდრების” მიერ ხელისუფლებაში მონა-
წილეობის მოთხოვნის დაყენებამ არისტოკრატიის უკმაყოფილება გამოიწვია. გლეხების 
უმიწოდ დარჩენამ საზოგადოებაში უფრო დიდი დაძაბულობა შექმნა. ასე, რომ მიწის  
ნაკვეთის დაკარგვას, შესაძლებელი იყო მოქალაქეობის დაკარგვა გამოეწვია. გავრცე-
ლებული იყო, ასევე ვალის გამო ყმებად გადაქცევა. მომხდარი ცვლილებების შე- 
დეგად გაძლიერდა დემოკრატიული მოძრაობები. არისტოკრატებმა მკაცრად უპა- 
სუხეს დემოსის გამოსვლებს. მაგალითად, ჩვ. წ. აღ-მდე 621 წელს ხელისუფალმა  
დრაკონმა  ათენში  მკაცრ  კანონთა  კოდექსი  შეადგინა.

 ra ekonomikuri, socialuri da politikuri Sedegebi mohyva berZnuli koloniebis Seqmnas?

Zveli sparta. სპარტამ და ათენმა პოლიტიკური არეულობიდან გამოსვლის მიზ-
ნით სხვადასხვა  გზები აირჩიეს. დორიელების შთამომავლების მიერ ჩამოყალიბებული 
სპარტა გასამხედროებულ სახელმწიფოს წარმოადგენდა, რომელიც პელოპონესის მიერ 
დამორჩილებულ მოსახლეობაზე მის ბატონობას უზრუნველყოფდა. სპარტაში მმართ-
ველობის საფუძვლები კანონმდებელი ლიკურგის მიერ განისაზღვრებოდა. მას 30 უხუ-
ცესისაგან შემდგარი საბჭო უმაღლესი ხელისუფლების ორგანოდ ჰქონდა დანიშნული. 
საბჭო აგვარებდა დავებს და არჩეულ ორ მმართველს მითითებებს აძლევდა. მმართვე- 
ლები უმაღლესი სარდლები და მოსამართლეები იყვნენ, რომლებიც სასულიერო პირთა 
მოვალეობებსაც  ასრულებდნენ. 

Tanamedrove politikuri da iuridiuli kultu-
ra, Zveli civilizaciis - Zveli berZnebisa da ro-
maelebis did memkvidreobasa da miRwevebs efuZneba.

Zveli saberZneTi da romi5

ძველი მიკენას გამოსახულება

sakvanZo sityvebi

▪  polisis sistema 
▪  samoqalaqo sazogadoeba
▪  soloni 
▪  respublika
▪  milanis gankarguleba
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ხელისუფლებისათვის ბრძოლის თავიდან ასაცილებლად 
მიღწეული იქნა შეთანხმება მისი დაყოფის შესახებ. თავა-
დებმა, რომლებიც კანონით უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ, 
ლიკურგის სიკვდილის შემდეგ საბუთს ერთი პუნქტი და-
უმატეს: “ხალხის (სახალხო კრების-რედ.) მიერ მცდარი გა- 
დაწყვეტილების მიღების შემთხ- 
ვევაში, უხუცესებსა და მბრძა- 
ნებლებს შეუძლიათ ამ გადა-
წყვეტილების გაუქმება და სა-
ხალხო კრების გაშვება”. ეს, სპარ-
ტას სრულიად oligarquli* 
ტიპის პოლისად გადაქცევას ნიშ-
ნავდა.

 gansazRvreT spartaSi oligarquli tipis mmarTvelobis 
Camoyalibebis ZiriTadi mizezebi.
polisis ganviTareba aT- 

enSi. ათენში შეიქმნა მოქალა-
ქეობის, კანონიერებისა და პოლ-
იტიკური თავისუფლების პრინ- 
ციპებზე დაფუძნებული პირვე- 
ლი დემოკრატიული სახელმწი-
ფო. მისი შექმნის საფუძველი 
სოლონის მიერ ჩვ.წ. აღ-მდე VI 
საუკუნის დასაწყისში გატარებუ-
ლი  რეფორმები  გახდა. 

სოლონის რეფორმებმა შეარყია დიდებულთა ეკონო-
მიკური ძალა, შედარებით გააუმჯობესა ღარიბთა მდგო-
მარეობა. მაგრამ რეფორმებმა ღარიბები ვერ უზრუნველყო 
აუცილებელი მიწით და ვერ შეუქმნა მათ თანამდებობის 
დაკავების საშუალება. ამიტომაც ღარიბები განაგრძობ- 
დნენ მოთხოვნებს მიწების დაყოფისა და მოქალაქეობრი- 
ვი  თანასწორობის  განსაზღვრის  შესახებ.

საზოგადოებაში შექმნილი დაძაბულობა ათენში ti- 
raniis* შექმნის საფუძველი გახდა. ტირანებმა არ შეას- 
რულეს პირობა დემოსის მდგომარეობის გაუმჯობესების 
შესახებ. ჩვ. წ. აღ-მდე VI საუკუნის დასასრულს აქ დად-
გენილი  იქნა  მონათმფლობელური  დემოკრატია.

 gamoTqma “monaTflobeluri demokratia” Tanamedrove 
TvalsazrisiT Seusabamo Cans, magram im drois Sesaxeb 
ras gvamcnobda?

ჩვ. წ. აღ-მდე 500-449 წლებში აქემენიდების სახელ-
მწიფოსა და ბერძნულ ქალაქ-სახელმწიფოებს შორის ად-
გილი ჰქონდა ომებს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ომებში 
ბერძნებმა დიდი დანაკარგი გაიღეს, საბოლოო ჯამში მათ 
შეძლეს  თავიანთი  სამშობლოს  დაცვა  და  შენარჩუნება. 

აქემენიდების წინააღმდეგ ომების დროს, დემოსმა კი-
დევ უფრო ღრმად გაიაზრა თავისი როლი საბერძნეთის 
ისტორიაში და ომის შემდეგ დაიწყო თავისი უფლებების 
გაფართოების მოთხოვნა. ამან სტრატეგიული, თანამდებო-
ბის დამკავებელი პერიკლეს (ჩვ. წ. აღ-მდე 443-428 წლებ-
ში) რეფორმებში ჰპოვა თავისი ასახვა. მისი წინადადებით 
დაიწყეს ღარიბებისათვის ხელფასის გაცემა სახელმწიფო 
მოვალეობების შესრულებისათვის. ამ ნაბიჯმა დემოსის 
სამოქალაქო აქტივობის გაძლიერება გამოიწვია. ამიტომაც 
არის, რომ პერიკლეს ხელისუფლება ათენის დემოკრატი- 
ის  აყვავების  პერიოდად  ითვლება.

* oligarqia – “უმცი- 
რესობათა ხელისუფლე-
ბა”, არა დემოკრატიული 
რეჟიმის ერთ-ერთი 
სახეობა

likurgis “xelisuflebis 
dayofis Sesaxeb kanoni” -dan

"dae ... xalxi drodadro 
mdinare evrotas sanapiroze 
Seikribos. dae mand xalxi-
sTvis SeTavazebuli iqnas, 
misTvis misaRebi an miuRe-
beli gadawyvetilebebi. dae 
xalxic umaRlesi xelisuf-

leba da Zala gaxdes".

"Tu saxelmwifoSi yvela-
feri Semoatriales, Semdeg 
yvelafris ukan dasabruneb- 
lad Zala ar eyofaT".

*  tirania – ერთიან 
დესპოტურ ხელისუფ-
ლებაზე დაფუძნებულ 
და ძალის გამოყენებით 
მართვადი სახელმწი-
ფო ხელისუფლების 
ფორმა 

 rogor axasiaTebs es gan- 
marteba solonis poli-
tikur Sexedulebebs?

სოლონის ბარელიეფი 
aSS-ის კონგრესში

სოლონის ცვლილებების 
შესახებ

 asaxavs Tu ara mocemuli 
wyaro, spartas saxelmwi-
fos demokratiul wyobas?

    daasabuTeT Tqveni azri.

 romelma movlenam misca biZgi aTenis demokratiis ayva-
vebas?
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politikuri brZolis gagrZeleba. make- 
doniis aRzeveba. ჩვ. წ. აღ-მდე 431-404 წლებში სა- 
ბერძნეთში ბატონობისათვის ადგილი ჰქონდა ათენ-
სპარტას ომს. ამ ომის შედეგები საბერძნეთისათვის 
კატასტროფას წარმოადგენდა: პოლისებში გამწვავდა 
პოლიტიკური ბრძოლა ხელისუფლებისათვის, დემო-
კრატებისა და არისტოკრატების მომხრეთა შორის.  
რიგ პოლისებში ხელახლა დამყარდა ტირანია. ყოვე-
ლივე ეს იტყობინებოდა პოლისის სისტემის კრიზი-
სისა  და  მისი  დაშლის  დაწყების  შესახებ.

 ჩვ. წ. აღ-მდე 338 წელს ბერძნები განადგურებ- 
ულნი იქნენ ხერონეასთან ახლოს, მაკედონიის მეფე 
ფილიპ  II-ის  არმიის  მიერ.

ფილიპ II-ის შვილმა ალექსანდრემ,  ჩვ. წ. აღ-მდე   
334 წელს დაიწყო ლაშქრობა აქემენიდების სახელ-
მწიფოს ტერიტორიების დასაპყრობად. მან გაიმარჯვა 
გრანიკისა  და  ისის  ბრძოლებში.

პლუტარქე. “რჩეული 
ავტობიოგრაფიები”

fivelebis ajanyebisa da aTene-
lebis maTTan kavSirSi yofnis Se-
saxeb Setyobinebis mimRebma aleq-
sandrem, Tavis jars saswrafod 
fermopilidan gadasvla daavala 
... fivelebma berZnebisagan gaTavi-
suflebis msurvelebma maT mxares 
gadasvlisaken mouwodes. am dros 
aleqsandrem makedonelebs brZo-
lis dawyeba ubrZana. fivelebi 
TavianTi Zalis aRmatebuli gambe-
daobiTa da unarebiT ibrZodnen... 
fivelebis umravlesoba alyaSi 
moxvda da daiRupa. dapyrobili 
iqna qalaqi, romelic gaiZarcva da 
aRigava pirisagan miwisa. aleqsand-
rem ajanyebis sawinaaRmdego xmis 
mimcemebs apatia, xolo danarCene-
bi monebad gayida.

 rogor axasiaTebs aleqsandres 
mocemuli wyaro?

ალექსანდრე მაკედონელის ლაშქრობა

ძეგლი  ხერონეაში

warwera Zeglze

"xeroneaSi 
daRupulebTan 

erTad saberZneTis 
Tavisuflebac iqna 
dasaflavebuli".
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ჩვ. წ. აღ.-მდე 331 წელს კი კავკამელასთან სიახლოვეს გადამწყვეტ ბრძოლაში დაამ- 
არცხა დარა III-ის ჯარები. წარსულში არსებული სიძლიერის აღარ მქონე აქემენიდების 
სახელმწიფო, ამ დარტყმების გაუსაძლისობის გამო დაიშალა. მაგრამ ალექსანდრემ თავი 
აქემენიდი შაჰების კანონიერ მემკვიდრედ გამოაცხადა და გარკვეულ აღმოსავლურ ად- 
ათ-წესებს ერთგულება გამოუცხადა. ქალაქ ბაბილი თავისი სახელმწიფოს დედაქალა- 
ქად გამოაცხადა. ჩვ.წ.აღ.-მდე 323 წელს ალექსანდრეს სიკვდილის შემდეგ დაიწყო  
ბრძოლები მის მებრძოლებს შორის. მაკედონიის უზარმაზარი იმპერია ეგვიპტისა და  
სირიის  სამეფოებად  დაიყო.

 Tqveni azriT, ratom iyo, rom aleqsandre Tavs aqemenidi Sahebis memkvidred da aRmo-
savlur adaT-wesebis gamgrZeleblad acxadebda?

marTvis sistema romSi. ქალაქის საფუძვლის ჩაყრის მო-
მენტიდან რომი სამოქალაქო საზოგადოების (ლათინურად -“civi- 
tas”) სახით რჩებოდა. მიწა მის თანაზიარ საკუთრებას წარმოად-
გენდა. მისი ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი პატრიციებს შორის  
იქნა განაწილებული, მეთემეებს მცირე წილობრივი ნაკვეთები 
მიეცათ.

ჩვ. წ. აღ.-მდე VIII-VI საუკუნეებში რომში მხედართმთავარის, 
უმაღლესი სასულიერო პირისა და მოსამართლის უფლებამოსი-
ლების ხელთ მპყრობელი მმართველები ხელისუფლებაში იყვნენ. 
ისინი სახალხო კრების მიერ აირჩეოდნენ, მაგრამ მათ კანდიდა- 
ტურას პატრიციების ზედა ფენის წარმომადგენელთაგან შემ- 
დგარი უხუცესთა საბჭო-სენატი განსაზღვრავდა. პატრიცებისაგან 
განსხვავებით, მეთემეები სახელმწიფოს პოლიტიკურ მართვას- 
თან  ახლოსაც  კი  არ  მიიშვებოდნენ.

 raSi gamoixateboda patriciebisa da meTemeebis mdgomareobaSi arsebuli ZiriTadi sxva-
oba? gaixseneT am gansxvavebis mizezi.

ჩვ. წ. აღ-მდე 509 წელს რომაელებმა წამოიწყეს აჯანყება ტირანიის მომხრე მბრძანებ- 
ლის წინააღმდეგ. ხელისუფლება დაემხო და სახელმწიფო წყობილების ახალი ფორმა 
- რესპუბლიკა (“საერთო საქმე”) ჩამოყალიბდა. მაგრამ მას, იმის გამო რომ უზრუნველ-
ყოფდა პატრიციების პლებეიებზე პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ბატონობას, დაცული და 
შენაჩუნებული ჰქონდა თავისი არისტოკრატიული ხასიათი. მეთემეების უუფლებობა,  
მათი პატრიციების წინააღმდეგ ჯიუტი ბრძოლის საფუძველი გახდა. ცოტა ხნის შემდეგ, 
მეთემეებს  მათი უფლებების სახელმწიფოს წინაშე დამცველი სახალხო ტრიბუნების არ-
ჩევისა და კონსულის თანამდებობის დაკავების საშუალება მიეცათ. თანამდებობისათვის 
ძველებურად ხელფასი  ისევ არ ეძლეოდათ. ჩვ. წ. აღ-მდე IV საუკუნის დასასრულს გა- 
უქმდა  დამონება  ვალის  გამო  და  მოქალაქეთა  მონებად  გადაქცევა.

ჩვ. წ. აღ-მდე  III- საუკუნეში რომი  დაადგა ფართო დაპყრობით გზას. მან დაიმორ- 
ჩილა იტალია და დაიწყო ხმელთაშუა  ზღვის აუზის ხელში ჩაგდება. ახლო მომავალში 
მოსალოდნელი ომები სახელმწიფოს მთლიანი ძალების შეკრებას მოითხოვდა, რომლის 
მიღწევაც საშინაო დაპირისპირებების მოწესრიგების გარეშე შეუძლებელი იყო. ამის გამა-
ცნობიერებელმა ხელისუფლებამ, ჩვ. წ. აღ-მდე 265 წელს მეთემეები სრულუფლებიან 
მოქალაქეებად  აღიარა.  ამით  დამთავრდა  რომში  სამოქალაქო  საზოგადოების  ფორმირება. 

 romel cvlilebebs hqonda adgili Cv. w. aR-mde V-III saukuneebSi romSi arsebuli 
samoqalaqo sazogadoebis ganviTarebaSi? ganmarteT am cvlilebebis mizezebi.  

ჩვ. წ. აღ-მდე 264 წელს რომმა ფინიკიელების (პუნების) მიერ შექმნილ კართაგენის  
ძლიერ სახელმწიფოსთან დაიწყო ბრძოლა. პუნთა სამი ომი  ჩვ. წ. აღ-მდე  146 წელს კარ-
თაგენის დანგრევითა და ხმელთაშუა ზღვის დასავლეთ სანაპიროებზე რომის ბატონობის 
დამყარებით დამთავრდა. შემდეგ რომი აღმოსავლეთისაკენ დაიძრა და ჩვ.წ. აღ-მდე II 
საუკუნის შუა პერიოდისათვის მაკედონია და საბერძნეთი დაიპყრო. ჩვ. წ. აღ-მდე I სა- 
უკუნის შუა წლებში სირია, ჩვ.წ. აღ-მდე  30 წელს კი ეგვიპტე რომის პროვინციებად გა-
დაიქცნენ.

პლებეი და პატრიცი
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დაპყრობების მასშტაბებმა რომში მონების უფრო მრავ-
ლად შემოსვლა და გლეხთა მასობრივი გაკოტრება გამოიწ- 
ვია. გლეხების მიერ მიღებული მოსავალი მიწათმფლო-
ბელების მეურნეობაში მყოფ მონათა შრომით მიღებულ 
იაფიან მოსავალს კონკურენციას ვერ უწევდა. ახლა გა-
კოტრებულ და უმიწოდ დარჩენილ გლეხებს არ შეეძლოთ 
კანონის მოთხოვნისამებრ იარაღის თავიანთი ანგარიშით 
შეძენა. ეს კი, თავის მხვრივ რომის არმიის შემცირების 
მიზეზი გახდა, რაც, უწყვეტი ომების პირობებში ძალიან 
საშიში იყო. ასე რომ, აგრარული საკითხის ახალი გამწვა- 
ვება, რომში რესპუბლიკური წყობის კრიზისის დასაწყისი 
გახდა. აგრარული რეფორმისათვის ბრძოლის მეთაურები 
ძმები გრაკხები ამ კრიზისის თავიდან აცილებას შეეცადნენ, 
მაგრამ მონათმფლობელებმა შეძლეს რეფორმატორებზე ზე-
გავლენა მოეხდინათ. თუმცა ამით კრიზისული პროცესის 
თავიდან  აცილება ვერ მოხერხდა.

respublikidan imperiisaken. ჩვ. წ. აღ-მდე II საუ- 
კუნის დასასრულს დაიწყო პროფესიონალი ანაზღაურე-
ბადი არმიის ფორმირება. ამან მეთაურების პოლიტიკური 
ავტორიტეტის გაძლიერება და სახელმწიფო ხელისუფლე-
ბის  ორგანოების  მნიშვნელობის  შესუსტება  გამოიწვია.

რესპუბლიკური წყობის კრიზისი კიდევ უფრო გაამ- 
წვავა სპარტაკის აჯანყებამ. ყოველივე ამან პირობები შე- 
უქმნა რომის რესპუბლიკური საფუძვლებიდან მონარქი-
ისაკენ მეტად მიმზიდავ სამოქალაქო ომის დაწყებას. 
Cv.w.aR-mde 49 wels, romSi Camoyalibda ceza- 
ris diqtatura. მაღალ ორგანოებში არსებულმა გამ-
წვავებულმა წინააღმდეგობებმა დიქტატორის მკვლელობა გამოიწვია. მაგრამ რომი უკვე 
მონარქიისაკენ  მიმავალ  გზას  გვერდს  ვერ  აუვლიდა.

 gaixseneT romSi arsebuli samoqalaqo omis ZiriTadi etapebi.

ჩვ. წ. აღ-მდე 30 წელს იული ცეზარის მემკვიდრემ, ოქტავიანმა მწყობრიდან გამოიყ- 
ვანა თავისი კონკურენტები და რომის ხელისუფლება ხელში ჩაიგდო. მორჩილმა სენ-
ატმა ის “princeps*”-ად (“პირველი”) - სახელმწიფო საბჭოს მეთაურად გამოაცხადა. ამი- 
ტომაც ოქტავიანის მხრიდან ჩვ. წ. აღ-მდე 27 წელს შექმნილ წყობილებას pricipa-
Ti*-ს უწოდებენ. მალე კი, romis mbrZanebeli ღმერ-
თების ტოლად ჩათვალეს და მისთვის "avgustis" (სარ- 
გებელი, სარგებლის მომტანი) tituli iqna miniWebuli. 
ამავდროულად სენატს მისთვის იმპერატორის ტიტულიც 
ჰქონდა მინიჭებული. ადრე ეს ტიტული მხოლოდ tri-
umfis* ღირსად აღიარებულ მეთაურებს ენიჭებოდათ. ოქ-
ტავიანის პერიოდიდან კი ეს ტიტული მონარქიული ტი- 
პის  სახელმწიფოს  მეთაურის  ტიტულად  იქცა.

მის მიერ შექმნილი მონარქია ინარჩუნებდა რესპუბ- 
ლიკის ფორმალურ ნიშნებს. ამან, მიუხედავად იმისა, რომ 
დიდი ხნის მანძილზე განამტკიცებდა იმპერიას, მაინც ვერ 
შეძლო მონათმფლობელური სისტემის დაშლის თავიდან 
აცილება. ამ დაშლის მოახლოებაზე მონათა შრომაზე და- 
ფუძნებული მეურნეობის კრიზისი, ქრისტიანობის გავრ-

*  triumfi – ძველ რომში 
გამარჯვებული მეთაურის 
დედაქალაქში თავისი 
ჯარიანად ცერემონიულად 
შემოსვლა.

* principaTi – მონარქია 
რომელიც ინარჩუნებს 
რესპუბლიკის გარეგან 
ნიშნებს; ახასიათებდა 
ძველი რომის ადრეულ 
პერიოდს.

გაი სვეტონი ტრანკვილი “თორ-
მეტი ცეზარის ცხოვრებიდან”

iuli cezaris triumfis 
dros tribunis adgilebis 
siaxlovidan gavlisas, 
tribunidan erT-erTis mis 
winaSe fexze ar wamodgomis 
mnaxveli ise gabrazda, 
rom xmamaRla wamoiZaxa: 
"aqvila saxalxo tribuna, 
Sen respublikac xom ar 
dagibrunoT"?

 wyaros mixedviT gansaz-
RvreT cezaris Sexedu-
leba respublikaze.

 ra iyo romSi respublikuri wyobis krizisis dawyebis 
pirveli mizezi?
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1. moamzadeT wardgineba krit-makenas civilizaciis Sesaxeb. 
2. SeadareT erTmaneTs spartaSi, aTensa da romSi arsebuli polisis sistemebis ganviTareba.
3. gansazRvreT polisis sistemis daSlis mizezebi berZnul qalaq-saxelmwifoebsa da Zvel 

romSi.

kiTxvebi da davalebebi

ცელება (რელიგია ქრისტიანობა ჩვ. წ. აღ-ის დასაწყისში დაიწყო და რომის პროვინციად 
არსებულ  პალესტინაში  იყო  შექმნილი)  და  ბარბაროსების  თავდასხმები  მეტყველებდა. 

იმპერიის დაშლის თავიდან ასაცილებლად საჭირო იყო ძალიან მკაცრი ღონისძიებებ- 
ის გატარება. ამ ღონისძიებებმა თავისი ასახვა იმპერატორისათვის აბსოლუტური ხელი- 
სუფლების მიმნიჭებელი dominatis* რეჟიმის გამოვლენაში ჰპოვა. იმპერატორმა კონ- 
სტანტინემ 313 წელს გასცა მილანის განკარგულება, ქრისტიანებისათვის თავიანთი რე-
ლიგიის შესაბამისად რიტუალებისა და ლოცვების ჩატარების თავისუფლების შესახებ. 
ეს ეკლესიისა და სახელმწიფოს კავშირის დასაწყისს ნიშნავდა. 330 wels konstantinem   
imperiis dedaqalaqi aRmosavleTiT gadaitana da amiT safuZveli Cauya-
ra meore roms - konstantinopols. კონსტანტინეს მემკვიდრეები 395 წელს იძულე-
ბულნი გახდნენ იმპერია ორად გაეყოთ. დაყოფის შედეგად 
შექმნილი დასავლეთ რომის იმპერია, 476 წელს ბარბაროსე-
ბის დარტყმების ქვეშ დაიშალა. ეს მოვლენა ანტიკური 
ისტორიისა  და  მისი  ცივილიზაციის  დასასრული  გახდა. 

ძველმა საბერძნეთმა და რომმა უდიდესი ისტორიული 
და კულტურული მემკვიდრეობა დატოვეს. ყველაზე მთავარი კი - ხალხის ძალა მის მა-
ღალ სულიერ ღირებულებებსა და სახელმწიფო ხელისუფლების მტკიცე საყრდენებისა- 
გან  შედგება,  ამ  მემკვიდრეობას  ეფუძნება.

* dominati – ძველ რომში 
იმპერატორის შეუზღუდავი 
ხელისუფლების ფორმა. 

 rogor icvleboda RaribTa moTxovnebi romis istoriis sxvadasxva periodSi?

რომის იმპერია
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mecniereba da ganaTleba. ძველი სამყაროს 
უმაღლეს კულტურულ მიღწევათაგან ერთ-ერთი 
დამწერლობის აღმოჩენა იყო. ამ დიდი აღმოჩენით 
ადამიანებმა აუცილებელი ცოდნის თაობიდან თა- 
ობაზე გადასაცემად ერთ-ერთი შეუცვლელი საშუ-
ალება მოიპოვეს. ეგვიპტისა და შუმერების პირვე-
ლი დამწერლობა ჩვ. წ. აღ-მდე IV ათასწლეულის 
დასასრულს იქნა გამოვლენილი. თავდაპირველად 
სურათიანი ნაწერის (პიქტოგრამის) ფორმაში მყო-
ფი ნაწერები, შემდგომში, ეგვიპტეში იეროგლიფად, 
შუმერებში  კი  ლურსმნურ  ნაწერებად  გადაიქცა.

ეგვიპტური ნაწერები პირველად, 1822 წელს 
ფრანგმა  მეცნიერმა  Sampolionma  წაიკითხა.

ფინიკიელები ეგვიპტური იეროგლიფების საფ-
უძველზე პირველი ანბანის შემქმნელი ხალხია. ფი- 
ნიკიელების მიერ შექმნილი პირველი ანბანის საფ-
უძველზე ჩვ. წ. აღ-მდე IX საუკუნეში ბერძნებმა 24 
ასოსაგან  შემდგარი  ბერძნული  ანბანი  შეადგინეს.

ჩინურ დამწერლობასაც ძველი ისტორია აქვს. აქ  
ჩვ. წ. აღ-მდე II ათასწლეულში იეროგლიფის წესის 
სისტემა  იქნა  შექმნილი. 

ძველ ჩინურ დამწერლობაში ორი ათასამდე 
მინიშნება იყო. მათ დასაწერად სპეციალური ჯაგ-
რისი ჰქონდათ გამოყენებული. ჩვ. წ. აღ-მდე III-I 
საუკუნეებში შედგენილი იქნა სხვადასხვა ლექ-
სიკონები: siui Senis იეროგლიფების ლექსიკონს 
ჯერაც  არ  დაუკარგავს  თავისი  მნიშვნელობა.

 ra gavlena iqonia Zveli msoflio qveynebis dam- 
werlobis sistemam am qveynebis ganviTarebaze?

ეგვიპტელებს ანგარიშისა და გეომეტრიის სფე-
როებში მარტივი ცოდნა გააჩნდათ. მათემატიკაში 
ყველაზე დიდი წარმატება ათობითი თვლის სის-
ტემის შექმნა იყო. მილიონის შესახებ მაუწყებელი 
ნიშანიც კი იყო: ეს განცვიფრებით ხელებ აწეული 
ადამიანის  სურათით  გამოიხატებოდა.

ეგვიპტელები უკვე შეეძლოთ პლანეტის ვარსკ-
ვლავებისაგან განსხვავება. მათ წელიწადი 30 დღის-
გან შემდგარ 12 თვედ ჰქონდათ დაყოფილი. ბოლოს 
5 დღე ერთვოდა და წელიწადი 365 დღისაგან შეს-
დგებოდა.  ეგვიპტელებს  წყლისა  და  მზის  საათები  ჰქონდათ  გამოგონილი.

 ra gavlena moaxdina ieroglifuri 
damwerlobis sistemam mecnierebi-
sa da ganaTlebis ganviTarebaze?

Zveli egviptis piramidebidan CineTis did ked-
lamde Seqmnili arqiteqtoruli nimuSebi msoflio 
saocrebebis safuZvlebs warmoadgens. dRes Tanamed-
rove periodSi adamianebis mier xmarebaSi arsebuli 
damwerloba, qaRaldi, kompasi, Wadraki, kalendari 
da sxv. sworedac, rom Zveli periodis nayofia.

kultura

▪  Sampolioni 

▪  ieroglifebi

▪  kalendari

▪  homeri
▪  kolizei

▪  panTeoni
▪  agora
▪  Teatri 
▪  komedia
▪  konfuZi

ეგვიპტური იეროგლიფები

6

Sampolioni daibada 1790 wels 
wignis gamyidvelis ojaxSi. 20 wlis 
asakSi istoriis fakultetis pro-
fesorad iqna daniSnuli. egvipturi 
ieroglifebiT  Zalian dainterese-
bulma Sampolionma, ieroglifebis  
saidumlos gasaxsnelad, napoleonis 
laSqrobis periodSi egviptidan  
wamoRebuli rozetis qvis Seswav-
la daiwyo. man, egviptur teqstSi 
saxeli “ptolomei, sxva axlad 
napovn nawerSi ki saxeli “kle-
opatra” amoikiTxa. ase rom, man 
ganmarta 12 niSnis mniSvneloba.

დამწერლობის საიდუმლოს 
გამხსნელი პირი

 ra gavlena moaxdina egviptis astronomiis ganviTarebam Tanamedrove astronomiis 
mecnierebaze?

sakvanZo sityvebi
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ძველი რომის ტერიტორიაზე გამოიყენებოდა ლათინური ანბანი. მსოფლიოს თანა-
მედროვე ენებში უმრავლესი მეცნიერული ტერმინი სწორედ  ამ ენიდან არის შეტანილი. 
ამჟამად  კათოლიკურ  ეკლესიაში  ლოცვა  ლათინურ  ენაზე  ტარდება.

 თავისუფალი ბერძნების ბავშვები 7 წლის ასაკიდან სკოლაში დადიოდნენ. ხელოსან-
თა და გლეხთა ბავშვები დაწყებით სკოლაში, სახელმწიფო მოხელეების ბავშვები კი 18 
წლამდე გიმნაზიაში სწავლობდნენ. მათ ზეპირად იცოდნენ homeris, hesiodesa და  
სხვა მწერალთა ნაწარმოებები. მოსწავლეებს სურათის ხატვა, ცეკვას, სიმღერასა და ლი- 
რაზე (მუსიკალური ინსტრუმენტი) დაკვრას, ასევე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო,  
ქცევის  წესებს  ასწავლიდნენ.

ეგვიპტეში სკოლის მოსწავლეებს თავისუფალ წერას 5-6 წლის განმავლობაში ასწავ-
ლიდნენ.

ჩვ. წ. აღ-მდე VII-VI საუკუნეებში ქალაქ მილეტისა და ეგეოსის ზღვის აღმოსავლეთით 
მდებარე პროვინცია იონიაში მყოფი ქალაქები სამეცნიერო ცენტრებად გადაიქცა. იონიის 
მეცნიერები ბუნებრივი მოვლენების განმარტებასა და მიზეზების შესწავლას ცდილობდ- 
ნენ, ამით კი მსოფლიოს წარმოშობის განმარტება სურდათ. ჩვ. წ. აღ-მდე V საუკუნეში 
ბერძნული  მეცნიერების  ცენტრი  ათენი  გახდა.

რომში მეცნიერების სხვადასხვა სფეროები იყო განვითარებული. varonis (ჩვ. წ.  
აღ-მდე II-I საუკუნეებში) “soflis meurneobis Sesaxeb” და “laTinuri enis Sesa- 
xeb” წიგნები, ხოლო vitruvis (ჩვ. წ. აღ-მდე I საუკუნეში) “arqiteqturis Sesaxeb  
aTi wigni”  ჰქონდათ  დაწერილი.

დიდი პლინიუსის მიერ დაწერილი 37 ტომისაგან შემდგარი “bunebis istoriis” 
ნაწარმოებში რომაელი, აღმოსავლელი და ბერძენი მეცნიერების ასტრონომიის, სოფლის 
მეურნეობის და მედიცინის შესახებ ნაწარმოებების შინაარსი იყო მოცემული. პლინიუსი 
ვულკან ვეზუვის შესასწავლად ძალიან მიუახლოვდა ამ ტერიტორიას და ამ დროს გარ-
დაიცვალა.

ჩვ. წ. აღ-მდე I საუკუნის მცხოვრებ tit luk-
retsi kars “sxeulTa bunebis Sesaxeb” ფილო-
სოფიური  პოემა  ჰქონდა  დაწერილი.

ჩინეთში ფილოსოფიის, მათემატიკის, ასტრონო- 
მიისა და მედიცინის მეცნიერების სფეროში დიდი 
წარმატებები იქნა მიღწეული. განსაკუთრებული 
ყურადღება ექცეოდა ასტრონომიის მეცნიერებას, 
ჩინეთის მბრძანებლები კალენდარის დამზადები-
სათვის, აგრეთვე მზისა და მთვარის დაბნელების 
დროის განსაზღვრისათვის სპეციალურ კომისიებს 
ქმნიდნენ. ჩინელებმა პირველად ისარგებლეს ჩაის 
მცენარით, გამოიგონეს პირველი კომპასი და აწარ-
მოეს  აბრეშუმი.

ინდოეთს, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთ უძ-
ველეს ქვეყანათაგანს წარმოადგენს, უძველესი ცი- 
ვილიზაციის სახით მდიდარი ისტორიულ-კულტუ-
რული მემკვიდრეობა გააჩნია. ძველი ცივილიზა-
ციის განმავლობაში მოპოვებულმა მდიდარმა კულ-
ტურულმა მემკვიდრეობამ ჯერ არაბ და ირანელ 
ხალხებზე, შემდეგ კი ევროპაზე მნიშვნელოვანი 

iulius cezaris davalebiT aleq-
sandriaSi kalendari iqna Sedgenili. 
es kalendari axlac gamoiyeneba 
garkveuli cvlilebebiT. amJamad 
Cvens mier gamoyenebuli Tveebis saxe-
lebi laTinuri sityvebia.

რომაული  კალენდარი

 gamoikvlieT da daadgineT Zveli ro- 
mauli kalendris safuZvelze Seqm-
nili da amJamad sargeblobaSi myo-
fi Tveebis saxelebis mniSvneloba.

ძველი ბერძენი მოაზროვნეები

demokrite

atomis Teoriis 
safuZvlis Camyre-
li Zveli berZeni 
filosofosia.

hipokrate

berZeni eqimia. "hipok-
rates fici" eqimebis 
mier Sesasrulebeli 
moralur sakiTxTa 

krebulia.

aristotele

Zveli berZeni  
filosofosia, ber-
Znul klasikuri 
filosofiis  

warmomadgenelia.

herodote

pirveli srulmasS-
tabiani istoriis 

nawarmoebis avtoria. 
istoriis mecnierebis 

mamad iTvleba.
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ზემოქმედება მოახდინა. ინდური ცივილიზაციის პერიოდში (ჩვ. წ. აღ-მდე III ათასწლე-
ულში), მათ უკვე მიაღწიეს გარკვეულ წარმატებას ქალაქების  დაგეგმვის და  მონუმენტა-
ლური  შენობების  მოწყობის,  ასევე  ზომისა  და  წონის  სისტემების  გამოყენების  სფეროში.

ინდოელებმა მცირე ცდომილებებით განსაზღვრეს დედამიწას, მთვარესა და მზეს 
შორის მანძილი, ასევე დედამიწის რადიუსი, “ნულის” ცნება, ციფრების თანამედროვე  
წერა  და  სხვა  ასტრონომიული  და  მეცნიერული  აღმოჩენები  გააკეთეს.

xelovneba da arqiteqtura. ძველი ეგვიპტის პირამიდები ამ ქვეყნის, როგორც 
მეცნიერების, ასევე ტექნოლოგიისა და ხელოვნების საერთო ნაყოფს წარმოადგენს. თი-
თოეული პირამიდა დაახლოებით 2,5 ტონის სიმძიმის ქვებით არის აშენებული. პირამი- 
და ვის პატივისაცემადაც არის აშენებული, იმ ფარაონის მუმიის მყოფ ოთახში მზის სხი- 
ვები  წელიწადშო  ორჯერ - ფარაონის  დაბადებისა  და  ტახტზე  ასვლის  დღეებში  ხვდება.

სავარაუდოდ გიზას პირამიდები ჩვ. წ. აღ-მდე III ათასწლეულში არის აშენებული. აქ 
მდებარე ყველაზე დიდი პირამიდები ეგვიპტის ფარაონებს xeofss, xefrensa და mikerins 
ეკუთვნის.

ჩვ. წ. აღ-მდე VI საუკუნის ბოლოსა და V საუკუნეში,  ძველ საბერძნეთში მეღვინე- 
ობის ღმერთის dionise საპატივსაცემოდ ორგანიზებული ზეიმითა და მის შესახებ ლე-
გენდების სცენაზე დადგმა-წარმოდგენებით საფუძველი ჩაეყარა ძველ ბერძნულ თეატრს.  
აქ  თეატრს  “უფროსებისათვის  სკოლას”  უწოდებდნენ.

ულამაზეს ქალაქთაგან ერთ-ერთის ათენის მთა-
ვარი  მოედანი  აგორა  (ბაზრის  მოედანი)  იყო.

ჩვ. წ. აღ-მდე VI-V საუკუნეებში ბერძნულ არქი-
ტექტურაში სვეტის ორი სახეობა იყო. დორიკის 
სვეტები თითქოს ქვის იატაკიდან ასული და ზე- 
მოთ უბრალო ქვის ფილით დასრულებული სვე-
ტები იყო. მოჩუქურთმებულ სამლოცველო შენო-
ბაში იონური სვეტები გამოიყენებოდა. სვეტების თა- 
ვისებურება იყო ის, რომ მათი ორივე მხარე სპი-
რალისებური  ორნამენტებისაგან  შესდგებოდა. 

ათენის აკროპოლისში აშენებული შენობები და 
ძეგლები, ჩვ. წ. აღ-მდე V საუკუნეში ბერძნული ხე-
ლოვნების მწვერვალად ითვლებოდა. აქ ათენის სა-
პატივსაცემო პართენონის ტაძარი იყო აშენებული. 
მოქანდაკე ფიდს პართენონში ათენის ქალღმერთის  
12  მეტრის  სიმაღლის  ძეგლი  ჰქონდა  დადგმული.

რომაელებმა, მათ მიერ დამზადებული ბეტონის 
საშუალებით რთული აგებულების ნაგებობების აშე-
ნების  შესაძლებლობა  მოიპოვეს.

ეგვიპტის პირამიდები

დორიკი იონიკი

ათენის აკროპოლისი

 ra siaxleebi moutana berZnuli arqiteqturis meTodebma arqiteqturis sferos?

 riTi gansxvavdeba berZnuli arqiteqtura egvipturi arqiteqturisagan?

 rogori gavlena moaxdina saberZbneTis Teatralurma kulturam Tanamedrove msoflio 
Teatraluri kulturis ganviTarebaze?
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ძველ რომში შენობები დემონსტრირებას უკეთებს სახელმწიფოს ბრწყინვალებასა და 
ძალას. რომის ულამაზეს შენობათაგან ერთ-ერთად, I საუკუნეში აშენებული, 50 ათასი 
მაყურებლის ადგილის მქონე, გლადიატორთა ბრძოლების ჩატარების ცენტრად ცნობილი 
kolizei ითვლება. გუმბათის ფორმით აშენებული panTeonis ტაძარი (ყველა ღმერთის 
ტაძარი)  მსოფლიო  არქიტექტორულ  ძეგლთა  მარგალიტად  ითვლება.

 romelma faqtorebma misca biZgi romauli arqiteqturis  ganviTarebas? ra rols asru-
lebda religia romis arqiteqturaSi?

ჩინეთში, ჩვ. წ. აღ-მდე I ათასწლეულის შუა ხანებში ჩამოყალიბდა არქიტექტურა და 
ადგილი  ჰპოვა  ქალაქთმშენებლობამ.

ძველ კულტურულ ძეგლთა შორის სპეციფიკური ადგილი უკავია ჩინეთის ათასობით 
კილომეტრის სიგრძის მქონე კედელს. დიდი კედლის ძირითადი ნაწილი ცინის სახელ-
მწიფოს დროს, თავდაპირველად თიხისა და მიწის ნარევით იყო აშენებული, ხოლო შემ-
დგომში კედელი აგურებითა და დიდი ქვების ფილებით იქნა გაფორმებული. ეს კედელი 
ჩრდილოეთიდან  მომავალი  ჰუნთა  შემოსევებისაგან  თავდაცვის  მიზნით  იქნა  აგებული.

 Zvel xalxTa gamogonebebi uCveneT cxrilis saxiT.

literatura. ეგვიპტის უძველესი ზღაპრები  
და ლეგენდები ჩვ. წ. აღ-მდე V ათასწლეულს ეკუთ-
ვნის. ძველი მიწის მეპატრონენი ზღაპრების საშუ-
ალებით ადიდებდნენ სიბრძნესა და ჰუმანიზმს, ამით 
კი ცდილობდნენ უბრალო ადამიანების ინტელექ- 
ტის,  მებრძოლი  ბუნებისა  და  სიმტკიცის  ჩვენებას. 

ზღაპრებში ღმერთისა და ფარაონების უძლევე-
ლობის იდეა იყო ასახული, აგრეთვე აღწერილი  
იყო  მოხელეთა  ბოროტება  და  სისასტიკე.

 ra azrebi SeiZleba gamoiTqvas egvipturi zRaprebi-
sa da legendebis mixedviT misi istoriis Sesaxeb?

ათენში ტრაგედიის დამფუძნებელი esqili ყო-
ფილა. მას დაწერილი ჰქონია ტრაგედია “mijaWvu- 
li promeTe”.

ბერძნული ლიტერატურის ძველ პერიოდს, ტროას 
ომის შესახებ დაწერილი ნაწარმოებები წარმოადგენს. 
ხალხს მრავალი საგა, თქმულება და ლეგენდა ჰქონია 
შეთხზული. უსინათლო პოეტს, homeross ამ ლე-
გენდების საფუძველზე ჩვ. წ. აღ-მდე VIII საუკუნე- 
ში ეპიკური პოემები “iliada” და “odisea” ჰქონ-
და შექმნილი, რომლებიც ჩვ. წ. აღ-მდე VI საუკუნეში 
წერილობით იქნა ასახული. ბერძნების ადათ-წესე-
ბის, რწმენებისა და ცხოვრების წესის შესახებ ფარ- 
თოდ მაუწყებელ ამ პოემებს, იმდენად დიდი ისტო-
რიული მნიშვნელობა გააჩნდათ, რომ ჩვ. წ. აღ-მდე  
XI-IX  საუკუნეებს  ჰომეროსის  პერიოდი  ეწოდება.

კოლიზეის მაკეტის სრული სურათი პანთეონი

esqilis nawarmoebidan erT-er-
Ti tragedia “"mijaWvuli pro-
meTea". promeTe keTilSobilebas 
sCadis da RmerTebis Tanxmo-
bis gareSe adamianebs cecxliT 
amaragebs. amiT informirebuli 
mTavari RmerTi zevsi brazdeba. 
is mWedlobis RmerTs, hefestos 
brZanebs, rom promeTe kafis mTe-
bis gorebze miajaWvos. promeTe, 
romelic ar nanobs Tavis saq-
ciels, vaJkacurad uZlebs yvela 
wvalebas da keTilSobilis saxiT 
rCeba adamianTa mexsierebaSi.

მიჯაჭვული  პრომეთე
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არქეოლოგიური გათხრების შედეგად დამტკი-
ცებული იქნა, ჰომეროსის “ილიადა” და “ოდისეა” 
პოემებში აღწერილი მოვლენების ისტორიული სი-
ნამდვილე.

რომაული ლიტერატურაც ბერძნული ლიტერა-
ტურის საფუძველზე განვითარდა. livi andro- 
niks “ოდისეა”-სთან ერთად ლათინურ ენაზე აგ-
რეთვე სხვა ტრაგედიები და კომედიებიც ჰქონდა 
თარგმნილი. ეროვნული ეპოსის დამფუძნებელთა-
გან kvint enisac ბერძენ მწერალთა ნაწარმოებ-
ები ლათინურ ენაზე ჰქონდა თარგმნილი. ამ ნაწ- 
არმოებების საფუძველზე მას “ილიადა” და “ოდი-
სეა”-ს ქადაგების მიზნით “სალნამე” სახელწოდე- 
ბის  დიდი  მოცულობის  ლექსი  ჰქონდა  დაწერილი.

 ra aris moTxrobili poemebSi "iliada" da "odisea"?
vergiliuss (ჩვ. წ. აღ-მდე 70-19 წლები), იმპერატორ ოქტავიან ავგუსტის დავა- 

ლებით  12  ტომისაგან  შემდგარი  პოემა  “eneida”  ჰქონდა  დაწერილი.
მსოფლიოს უძველეს ლიტერატურულ ნიმუშთა შორის ჩინურ ლიტერატურასაც თა-

ვისი კუთვნილი ადგილი უკავია. SiZini პირველ ჩინურ ლიტერატურულ ძეგლს წარ-
მოადგენს. ჩვ. წ. აღ-მდე IV საუკუნის შუა ხანებში ჩუს დინასტიის დროს, სახალხო შე- 
მოქმედებაზე დაფუძნებული ჟანრი “Cu seri” შეიქმნა. ამ ჟანრის თვალსაჩინო წარმო-
მადგენელის ciui iuanis შემოქმედებაში ასახვა ჰპოვა ბოროტებისა და უსამართლობის 
დაგმობამ,  აგრეთვე  ხალხისადმი  სიყვარულის  გრძნობებმა.

 ra uboZa msoflios kulturas CineTma?

religia. უძველესი სამყაროს ხალხებს არ გააჩნდათ ცოდნა ბუნებრივი მოვლენების 
მიზეზების შესახებ, მათი რწმენით ყოველივე ეს ღმერთებისა და ქალღმერთების მხრიდან 
იმართებოდა.

ძველი ეგვიპტელების მსოფლმხედველობის საფუძველს რელიგია წარმოადგენდა. მათ 
გაღმერთებული ჰქონდათ ფარაონის პიროვნება. ფარაონს ემორჩილებოდნენ და თაყვანს 
სცემდნენ, როგორც სამყაროს ღმერთს. მათი აზრით, მრავალრიცხოვანი ღმერთები ცხოვ- 
რების სხვადასხვა სფეროებს არეგულირებდნენ. ჩვეულებრივ ეგვიპტელები ღმერთებს ცხო-
ველთავა  ადამიანის  სახით  განასახიერებდნენ.

ბერძნების რწმენით, ღმერთები ოლიმპიური მთის მწვერვალზე ცხოვრობდნენ და ად-
ამიანებს, ბუნებასა და მსოფლიოს მართავდნენ. ადამიანების ვალი კი მათი თაყვანისცემა 
იყო. საამისოდ ტაძრები და სხვა სამლოცველოები ფუნქციონირებდა. აქ იდგმებოდა ძეგ-
ლები, რომელთა წინაშე ლოცულობდნენ და მსხვერპლებს სწირავდნენ. ამის სამაგიეროდ  
კი,  ადამიანები  ღმერთებისაგან  განსაზღვრული  მოთხოვნების  შესრულებას  მოითხოვდნენ.

ძველ ბერძნებს ერთიანი რელიგიური წვრთნა, წმინდა წიგნი და ცენტრი არ გააჩნდათ. 
ყოველ ადგილს თავისი ადათები და ასევე, ღმერთები გააჩნდათ, რომლებსაც უფრო 
წმინდანად თვლიდნენ. ბერძნები თავიანთ ცხოვრებაში უფრო დამოუკიდებელნი იყვნენ. 
მათ ძირითადად მორალური ფასეულობები, გმირობა და სამართლიანობა მიაჩნდათ. 
ამ დამოუკიდებლობამ, სხვათა შორის მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ფილოსოფიის 
წარმოშობასა და განვითარებაშიც. ბერძენთა რელიგიამ და მსოფლმხედველობამ შემ- 
დგომში  რომზეც  მოახდინა  გავლენა.

ოდისეა სირენების კუნძულზე.
ძველი ვაზა. ჩვ. წ. აღ-მდე 480-470 წლები

ამონი ოსირისი ლოთი ანუბისიგორი სეთი რა (ხეკრი)ხათხორი

 Mrogor yalibdeboda egviptelebis cxovrebiseuli wesebi, maTi mravalRmerTianobis 
rwmeniT?

ეგვიპტის 
ღმერთები
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ადრეულ პერიოდში რომაელები ღმერთებს არ აღწერდნენ და მხოლოდ სპეციალური 
სიმბოლოებით განმარტავდნენ. მაგალითად, ბრძოლის ღმერთის marsis სიმბოლო შუბი, 
ხოლო ელვისა და ცის ღმერთის iupiteris სიმბოლო კი ისარი იყო. ბერძნული კულტუ- 
რის გავლენით რომში ღმერთთა პანთეონი იყო შექმნილი. ბერძნულ მთავარ ღმერთთან, 
zevsTan გაიგივებული iupiteri პანთეონის თავში იდგა. სხვა რომაული ღმერთებიც  
ბერძნულ ღმერთებთან: hera iononasTan, poseidoni neptunTan, xolo venera af- 
roditesTan  იყო  გაიგივებული. 

ჩინელების მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 
კონფუძის ფილოსოფიამ. konfuZi ახალგაზრდობი-
სას მოხელე იყო, შემდეგ გადადგა და მასწავლებ- 
ლობა დაიწყო. თქმულების მიხედვით, მისი ცოდნის 
შესახებ გამგონე და ძველი გამონათქვამების შესწავ-
ლის მსურველნი ყოველ მხრიდან მასთან ყოფილან  
წამოსულნი.

კონფუძის გამონათქვამები მისი სიკვდილის შემ- 
დეგ, მოწაფეების მიერ წიგნში "azrebi da afo- 
rizmebi" იქნა თავმოყრილი. იმის გამო რომ, მეცნი-
ერის ფილოსოფიური სისტემა შემდგომ ჩინელ 
მბრძანებელთა კლასის იდეოლოგიას შეესაბამებოდა, 
ქვეყნის უამრავ ქალაქებში მის საპატივსაცემოდ სამ-
ლოცველოები  იყო  აშენებული.

სხვა აღმოსავლურ ქვეყნებსავით, ინდოეთშიც 
განვითარებული იყო კულტურის სხვადასხვა სფე- 
როები. აქ ლიტერატურის, ხელოვნებისა და არქი-
ტექტურის სფეროში გარკვეული წარმატებების მიღ- 
წევასთან ერთად, სხვადასხვა რელიგიურ დოგმებსა  
და აღქმებსაც ჰქონდა ადგილი. ინდოეთის მოსახ-
ლეობა ადრეულ პერიოდებში მცენარეებს, მთვარეს, 
მზესა და მდინარეს თაყვანს სცემდნენ. ინდოელებს 
ირანელებთან მსგავსი რელიგიური შეხედულებები 
გააჩნდათ. ასე რომ, როგორც ინდურ ისე ირანულენო-
ვანი ეთნიკური გაერთიანებები ცეცხლს, წყალს, 
წინაპრებს, იგივე სახელიან ღვთაებრივ ძალებს 
ნდობას უცხადებდნენ. ინდოელების პირველმა რე-
ლიგიურმა წარმოდგენებმა თავისი ასახვა rigve- 
daSi  ჰპოვა.

ინდოელების რელიგიური წარმოდგენით, მკვდა- 
რთა ღმერთად ცნობილი iama იღებდა მიცვალე-
ბულებს და სიცოცხლეში ჩადენილი ქმედებებისათ-
ვის გასცემდა მათ დანიშნულებას (სამოთხე ან ჯო-
ჯოხეთი). 

• kacTmoyvareoba, yvelasadmi 
iseTi TanagrZnobiT mopyroba, 
rogorc sakuTari Tavisadmi; 

• obieqturad da miukerZo-
eblad yvelasaTvis sakadrisi 
jildos micema da sasjelis 
misja;

• kanonmorCileba da mTa-
vari religiiT gansazRvruli 
adaT-wesebis dacva;

• sinamdvilesTan Sesabamiso-
ba, ufro swored yovelgvari 
tyuilis dagmoba;

• siswore da sisufTave, yo-
velTvis da yvelgan.

კონფუძის ბედნიერების 
მოტანის რწმენის წესები

იუპიტერიromauli სერესა ვულკანი აპოლონინეპტუნი მარსი ვესტა მერკური

 gamoikvlieT, zemoT CamoTvlilTagan, romeli romeli sferos RmerTad iTvleboda.

ბერძნული 
და 

რომაული 
ღმერთები

berZnuli ზევსი დემეტრე ჰეფესტი აპოლონიპოსეიდონი არესი ჰესტა ჰერმესი
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1. rogor Seiqmna saberZneTSi pirvelad Teatraluri TamaSebi?

2. ra geopolitikurma faqtorebma iqonia gavlena romis kulturis ganviTarebaze?

3. ra gavlena moaxdina CineTis social-ekonomikurma ganviTarebam kulturis Camoyalibe-
baze? 

4. egvipturi zRaprebisa da legendebis mixedviT moamzadeT referati Zveli egviptis 
Sesaxeb.

5. SeadareT erTmaneTs Zveli msoflio kulturebi da SeadgineT cxrili. 

6. SeafaseT poema "iliada"sa da "odisea"s  mniSvneloba.

7. rogori kvali datova indoeTis kulturam istoriaSi? moamzadeT broSurebi Zveli 
induri kulturis Sesaxeb. 

8. SeagroveT  damatebiTi masalebi saberZneTisa da romis Zveli religiuri rwmenebisa 
da RmerTebis Sesaxeb da moamzadeT prezentacia.

kiTxvebi da davalebebi

ცხოვრებაში მოღვაწეობის მიხედვით 
თანდათან შეიცვალა წარმოდგენები იმიერ 
სამყაროზე და ინდოელებმა ადამიანის მა-
რადიული სიცოცხლისუნარიანობის ბუნება 
აღიარეს. ახალი ჰიპოთეზის თანახმად, ად- 
ამიანის სიკვდილის შემდეგ სული ცოცხ- 
ლობს და ხელახლა იქმნება სხვა გამოსა-
ხულებით. 

ინდოეთი მსოფლიოს ერთ-ერთ ყვე-
ლაზე ფართოდ გავრცელებული რელიგი-
ის - budizmis სამშობლოს წარმოადგენს. 
ჩვ. წ. აღ-მდე VI საუკუნეში შექმნილი ბუ- 
დიზმის ფუძემდებელი sidharTa gau-
tamaa. ამ რელიგიაში არ არის რწმენა ერთ-
ღმერთიანობის შესახებ. ეს რელიგია არ 
ემსახურება ღმერთსა და ადამიანს შორის 
კავშირის დამყარებას. ბუდისტებს სწამთ, 
რომ ცხოვრებაში სტაგნაცია არ არსებობს 
და ყველაფერი უწყვეტად იცვლება. ბუ- 
დისტის აზრით, მორალური ევოლუცი-
ისაკენ მიმავალი გზა შინაგანი და პრაქ-
ტიკული ზნეობიდან, meditaciidan* და 
სხვათაგან  გადის.

 ras ukavSirdeba indoelTa religiuri 
Sexedulebis Zvel droidan dRevan-
del dRemde jer kidev daculoba da 
SenarCuneba? ინდოელების სათაყვანებელ 

ღმერთთაგან ერთ-ერთი 

სამლოცველო სახლი ჩინეთში

* meditacia – ადამიანის ფსიქიკის ღრმა 
ყურადღებიანობის მდგომარეობისაკენ 
გადამყვანი გონებრივი აქტივობა
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adreuli Sua saukuneebi

adreuli Sua saukuneebi, romelic Sua saukuneebis pirvel etaps war-

moadgens, moicavs III-XI aTaswleulebs. am periodis dasawyisSi dasavleT 

evropaSi daiwyo qalaqebis daknineba, dakarga mniSvneloba monaTmflobe-

lobam, sazogado miwebi TandaTan feodalebis xelSi iyrida Tavs. TavianTi 

miwebiT feodalebze damokidebuli glexebi miwaTmoqmedebas misdevdnen. 

monis araxelsayreli Sroma glexis SedarebiT nayofieri SromiT Canacv-

lebas iwyebda. 

dasavleT evropisagan gansxvavebiT, bizantiaSi da arabebis mier dap- 

yrobil qveynebSi viTardeboda xelosnoba da vaWroba, Sendeboda qalaqe-

bi. imis gamo, rom aRmosavleTSi miwebi ZiriTadad mmarTvelebis gankargu-

lebaSi iyo, feodaluri miwaTmflobeloba farTod ar iyo gavrcelebuli. 

adreul Sua saukuneebSi aRorZinebis periodis mqone Turqebs evraziis 

sivrceSi aTeuli saxelmwifo hqondaT Seqmnili. maT mniSvnelovani roli 

Seasrules aRmosavleTis uamravi miRwevebis evropisaTvis miwvdenaSi, aseve 

aRmosavluri da dasavluri kulturebis Serwymis saqmeSi. 

adreul Sua saukuneebSi zogierTma xalxma (germanelebi, arabebi da 

sxv.) pirvelyofili sazogadoebidan pirdapir feodalur sazogadoebaze 

gadadges nabiji. uamravma saxelmwifom feodaluri daSlisa da saSinao 

dapirispirebis Sedegad datova istoriis scena.

qalaq Raznis nangrevebi



4141

kavkasia da wina azia. III-V საუკუნეებში კავ- 
კასიაში ძველმა სათემო წესებმა თანდათან დაშ-ლა 
და ახალი საზოგადოებრივ-ეკონომიკური ურთიერ- 
თობების ჩამოყალიბება დაიწყო. საკუთრების შეგრ-
ძნებამ გლეხს საკუთარ შრომაზე ინტერესი გაუზ- 
არდა. შრომის მოყვარე გლეხები მდიდრდებოდნენ, 
ხოლო ახალ პირობებს შეუგუებელნი კი ღატაკ- 
დებოდნენ და მიწებს ჰყიდდნენ. სამხედრო სამო- 
სისა და იარაღის ძალიან ძვირად ღირებულობის  
გამო, მას მხოლოდ შეძლებული პირები ყიდუ-
ლობდნენ. მბრძანებლებიც არმიას, სწორედ ასეთი 
პირებით აკომპლექტებდნენ, სამსახურის სანაცვლოდ მათ მიწის ნაკვეთებთან ერთად 
გლეხებსაც აჩუქებდნენ. ასე, თავისუფალი გლეხები თანდათან დამოკიდებულ  გლეხებად  
იქცნენ. 

კავკასიურ ქვეყნებში ხელმწიფე სახელმწიფოს როგორც საერო, ასევე სასულიერო მე-
თაურად ითვლებოდა. მიწაზე feodaluri* საკუთრება მემკვიდრეობით და პირობით 
ხასიათს ატარებდა. პირველი მმართველსა და მსხვილ ფეოდალებს, ხოლო მეორე წვრილ 
ფეოდალებსა და სასულიერო პირებს ეკუთვნოდათ. მიწათმფლობელები ძირითადად 
დამოკიდებული გლეხის შრომის გამოყენების ხარჯზე ცხოვრობდნენ. Toiju* და biari* 
თავდაპირველი  გამოყენების  ფორმა  იყო. 

ასე, რომ III-V საუკუნეებში კავკასიაში ახალი საზოგადოებრივი წყობილების ფეო-
დალიზმისათვის  დამახასიათებელი  ურთიერთობები  შეიქმნა. 

კავკასიაში ფეოდალური სახელმწიფოების ჩამოყალიბება რთულად მიმდინარეობდა. 
მეზობელი სახელმწიფოების, ირანისა და რომის  
(შემდგომში ბიზანტიის) ინტერესები აქ ერთმა-
ნეთს ეჯახებოდა და არც მომთაბარე ტომების შე- 
მოტევები წყდებოდა. ეს ხელს უშლიდა კავკასი- 
ური სახელმწიფოების, მაგალითად, აზერბაიჯანის 
ჩრდილოეთით ალბანეთის სახელმწიფოს, ხოლო 
საქართველოში ლაზთა და ქართლის სამეფოების 
ნორმალურ და დამოუკიდებელ განვითარებას. 
ჯერ კიდევ III საუკუნეში ირანის ხელისუფლება- 
ში მოსულ სასანებს დაპყრობილი ჰქონდათ ატ-
როპატენა და ალბანეთიც თავიანთზე დამოკიდე-
ბულ მდგომარეობაში ჰქონდათ ჩაგდებული. VI 
საუკუნის დასაწყისში კი, ირანმა ალბანეთსა და 
ქართლში გააუქმა მმართველი ხელისუფლება და 
მათი  მართვისათვის  წარმომადგენლები - მარზბანები*  გააგზავნა.

adreul Sua saukuneebSi kavkasiisa da aziis rig qvey-
nebSi feodaluri urTierTobebi Camoyalibda. istori-
is scenaze axali saxelmwifoebi gamovida, aseve farTod 
gavrcelda  qristianoba da islami. SimSili da gvalva, 
aseve saSinao dapirispirebebi aTobiT milioni adamianis 
daRupvis mizezi gaxda. saswaulTa qveyana indoeTSi erT 
mxares simdidre  da fufuneba, xolo meore mxares gaWir-
veba da siRaribe sufevda. SimSili da gvalvebi, Sida aS-
lilobebi CineTSi aTeul milionobiTi adamianis daRupvis 
mizezi gaxda.

kavkasia, wina azia, indoeTi da CineTi

▪ miwaTmflobeloba
▪  feodaluri saxelmwifoebi
▪  guptas samefo
▪  xarSis saxelmwifo
▪  Cinuri dinastiebi
▪  xuan Caos ajanyeba
▪  van anSis reformebi

*  Mmarzbani – საზღვრის დამცველი

7

ალბანური ეპიტაფია.  აზერბაიჯანის 
ეროვნული ისტორიის მუზეუმი

* feodali – მიწის მფლობელი. ფე-
ოდი ლათინურად საძოვარს, მიწას, 
პირუტყვს ნიშნავს
*   Toiju – მიწით სარგებლობის სანაც-

ვლოდ გლეხის მიერ მოსავლით გა-
დახდილი გადასახადი

*   biari – დამოკიდებული გლეხის მი- 
ერ ბატონის მეურნეობაში შესრუ-
ლებული არაანაზღაურებადი შრომა

 Tqveni azriT, Tavisufali glexebis damokidebul glexebad qcevis procesi kidev rome-
li xerxebiT SeiZleba moexdinaT?

sakvanZo sityvebi
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ახალი ეპოქის დასაწყისში პალესტინიდან ჩამოსულმა ქრის-
ტიანმა misionirebma*, კავკასიაში თავიანთი რელიგიის გავრცე-
ლება დაიწყეს. IV საუკუნის დასაწყისში ქრისტიანობა ალბანეთის 
ოფიციალური სახელმწიფო რელიგია გახდა. აქ ეკლესიის მეთა-
ურები კათალიკოსის ტიტულს ატარებდნენ. ჯერ მმართველები 
ეკლესიის სხდომებს იწვევდნენ და რელიგიურ სამუშაოებს ასრულებდნენ. შემდეგ კი და- 
იწყო  კათალიკოსების  როლის  გაზრდა  როგორც  სასულიერო,  ისე  პოლიტიკურ  ცხოვრებაში.

ადრეულ შუა საუკუნეებში წინა აზიის ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოების-სასა-
ნელთა იმპერიის ხელმწიფეები ქრისტიანობას რომის (შემდგომში კი ბიზანტიის) ინტე- 
რესების დამცველ რელიგიად მიიჩნევდნენ. ისინი იმპერიაში შემავალ კავკასიის ტერიტო- 
რიებზე დევნიდნენ ქრისტიანობას და თავიანთი ოფიციალური რელიგიის, ცეცხლთაყ-
ვანისმცემლობის გავრცელებას ცდი-
ლობდნენ.

IV-VII საუკუნეებში კავკასიის 
ჩრდილოეთით მცხოვრები ჰუნთა, 
საბითა, ხაზართა და სხვა ტომები 
უწყვეტად უტევდნენ სამხრეთ მხა- 
რეს. ეს სამხრეთ კავკასიის თავიან- 
თი გავლენის სივრცეებად დამყოფ 
ბიზანტიასა და სასანთა სახელმწი-
ფოსაც კი აღაშფოთებდა. დიდი 
ხნის მანძილზე ერთმანეთთან ნაო-
მარმა ამ სახელმწიფოებმა მიაღწი-
ეს შეთანხმებას დარიალისა და 
დერბენდის გადასასვლების ერთად  
დაცვის შესახებ. VII საუკუნეში კავ- 
კასიისათვის ბრძოლას კიდევ ერ- 
თი სახელმწიფო - არაბეთში შექმნი- 
ლი ძლიერი არაბთა სახალიფოც 
შეუერთდა. აქ მყოფ პოლიტიკური არეულობის მნახ- 
ველმა არაბებმა, VII საუკუნის შუა წლებში მდინარე 
არაქსის ჩრდილოეთით ლაშქრობები დაიწყეს. 705  
wels daipyres albaneTi, romelic iranis  
provinciis saxelwodebiT saxelmwifos Seu- 
erTda. VIII საუკუნის 30-იან წლებში არაბებმა დაი-
კავეს საქართველოს აღმოსავლეთი - სადაც თბილისის 
მუსლიმანთა საემირო შექმნეს. XI საუკუნეში ქართვე-
ლების ზეწოლის შედეგად, შემცირდა საემიროს ტერი-
ტორია და თიფლისითა და შემოგარენით განისაზღვ-
რა იგი. 1122 წელს ქართველმა მეფემ, დავით IV-მ აიღო 
თიფლისის  საემირო  და  საქართველოს  სამეფო  შექმნა.

არაბთა ბატონობის პერიოდში კავკასიურმა ხალ- 
ხებმა სახალიფოს შემადგენლობაში მყოფ სხვა ქვეყ- 
ნებთან მჭიდრო კულტურულ-ეკონომიკური ურთი-
ერთობები დაამყარეს. ისლამის მხარეში ფართო 
ფესვგადგმამაც აქ მცხოვრები ხალხები ერთმანეთს 
დაუახლოვა. მეურნეობაში, განსაკუთრებით კი ვაჭ-
რობაში გამოცოცხლება შეიმჩნეოდა.  ხალიფას კავკასი- 
აში წარმომადგენლობის ცენტრი ბერდა, ამავდრო-
ულად დიდ სავაჭრო და კულტურულ ცენტრს წარ-
მოადგენდა. დებილი, თიფლისი, შამახი და სხვა ქა-
ლაქები მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა სახალიფოს 
ეკონომიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში.

 ra iyo qalaq berdas savaWro da kulturul 
centrad gadaqcevis mizezebi?

IX საუკუნიდან სახალიფოს დასუსტებით კავკასი- 
აში, მათ შორის აზერბაიჯანშიც რამდენიმე დამოუკი-
დებელი სახელმწიფო შეიქმნა. ამ სახელმწიფოების მე-
თაურები გაურბოდნენ სახალიფოს ხაზინაში ხარკის 
გადახდას. ისინი ხალიფას მხოლოდ რელიგიურ ხელ-
მძღვანელად  აღიარებდნენ.

ალბანელი ისტორიკოსი მუსა 
ქალანქათლი აღვანის (ალბანეთის) 

ქვეყნის შესახებ

aRvani Tavisi mdgomareobiTa 
da kavkasiis mTis jaWviT gulis 
saxaliso qveyanaa. didi mtkva-
ri nazad moedineba da aq bevri 
Tevzi moaqvs. TandaTan izrdeba 
da kaspiis zRvaSi Caedineba. misi 
dinebis gayolebaze mdebare va-
keebi xorblis yaniTa da venaxe-
biT, agreTve navTobiT, mariliT, 
abreSumiT, bambiTa da uTvalavi 
zeiTunis xeebiTaa savse. mTebidan 
oqro, vercxli, spilenZi da yvi-
Teli cvili gamoaqvT. mtaceble-
bidan lomi, wertilebiani vefxvi, 
leopardi da yulani; frinvele-
bidan arwivi da Sevardeni binad-
robs. dedaqalaqi qalaqi berdaa.

ქიშის ტაძარი

ნაკში რუსტამის ეპიტაფია.
შაპურ I-ის გამარჯვება რომის იმპერატორ ვალერიანზე

*  misioneri – თავისი 
რელიგიის მქადაგებე-
ლი, გამავრცელებელი 
პირი
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indoeTi. IV საუკუნის დასაწყისში ინდოეთის ჩრდილოეთით 
შეიქმნა გუფთას სამეფო. მისი აყვავების პერიოდი IV-V saukune- 
ebi, "indoeTis oqros saukuneebad" iTvleba. ამ დროს ქვეყა- 
ნაში სტაბილურობა სუფევდა, დედაქალაქ პატალიპუტრაში მდიდ-
რული სასახლეები და სამლოცველო სახლები აშენდა. მმართველო-
ბაში გადასახდების აკრეფის წესები ჩამოყალიბდა. 

გუფთას მეფეები ახლო ადამიანებს, მებრძოლებსა და 
სამლოცველოებს მიწებს უხ-ვად ურიგებდნენ. ასეთ მიწებს საერთო 
გლეხები ამუშავებდნენ. შეზღუდული იყო თავისუფალი ადამიანების 
ყმებად გადაქცევა. ყმებს მოპოვებული ჰქონდათ საკუთარი 
მეურნეობის შექმნის შესაძლებლობა. ეს ინდოეთში ფეოდალური 
ურთიერთობების ჩა-მოყალიბებაზე მიუთითებდა.

 Qras isaxavdnen miznad gufTas mefeebi axlo adamianebisaTvis miwebis darigebiT?

 Tqveni azriT, ratom miecaT ymebs TavianTi meurneobis Seqmnis saSualeba?

510 წელს თეთრმა ჰუნებმა შეუტიეს გუფთას სამეფოს და 
ხელთ იგდეს ინდოეთის ჩრდილოეთი ნაწილი. დიდი ხნის 
ბრძოლების შემდეგ ჰუნები გაძევებულნი იქნენ ქვეყნიდან, 
დასუსტებული გუფთას სამეფო დაიშალა. ჩრდილოეთი ინ- 
დოეთი წვრილ სახელმწიფოებად დაიყო. პენჯაბისა და რა-
ჯასტანის მმართველმა ხარშამ 606 წელს მათი გაერთიანება 
და დიდი სამხედრო ფეოდალური სახელმწიფოს (606-646) 
შექმნა შეძლო. განგის ხეობა, ასევე ბენგალია და ორისაც 
ხარშას დაქვემდებარებაში გადავიდა. გუფთას სამეფოსაგან 
განსხვავებით, ხარშას სახელმწიფოში მმართველობა ვასალე-
ბის საშუალებით ხორციელდებოდა. ხარშას სიკვდილის 
შემდეგ,  მის  მიერ  შექმნილი  სახელმწიფოც  დაინგრა.

VIII საუკუნის დასაწყისში ინდოეთში ერთმანეთთან 
მებრძოლი 70-მდე წვრილი სამთავრო არსებობდა. ასეთი მდგომარეობა უცხო ხალხებს 
ინდოეთის დასაპყრობად პირობებს უქმნიდა. 712 წელს ადგილობრივი ხელისუფლების 
წინააღმდეგობის გამტეხმა არაბებმა ხელთ იგდეს მდინარე ინდის ხეობა. ინდოეთის 
ჩრდილოეთ-დასავლეთი  ნაწილი  სახალიფოს  ბატონობის  ქვეშ  მოექცა.

 Yratom iyo rom, ucxo xalxebma indoeTi iolad daipyres? 
არაბებმა სინდის პროვინციაში ორი საფადიშაჰო შექ-

მნეს. მათ არაბი ემირები მეთაურობდნენ. ადგილობრივი 
მოსახლეობისაგან მიწისა და სიცოცხლის გადასახადები 
იკრიფებოდა. სასამართლო საქმეებს ყაზიები განიხილავდ-
ნენ. თავდაპირველი ლაშქრობისას ინდური სამლოცველო-
ების დამანგრეველმა არაბებმა, შემდგომში ადგილობრივი  
რელიგიებისა და ადათ-წესებისადმი პატივისცემით მოპყ-
რობა დაიწყეს. არაბმა მხედართმთავარმა ასეთი განკარ-
გულებაც გასცა რომ, ისევე როგორც ქრისტიანული ეკლე- 
სიები, ებრაული სინაგოგები და ცეცხლთაყვანისმცემელთა 
სამლოცველოები, ინდური სამლოცველოებიც ხელშეუხებ-
ელს წარმოადგენდა. ამის შემდეგ, სინდის მოსახლეობის ერთ  
ნაწილს  თავიანთი  ნებით  ისლამი  ჰქონდათ  მიღებული.

გაზნელ სულთან მაჰმუდმა 1000-1026 წლებში 17-ჯერ წარმატებულად გაილაშქრა 
ინდოეთში. გაზნელთა სახელმწიფოს შეუერთა პენჯაბის პროვინცია. აქ ააშენებინა 
მეჩეთები ისლამის მიმდევრებთათვის. მოთმინებით ეკიდებოდა ინდურ რწმენებსაც. მათ 
გაზნაში აშენებულ სპეციალურ უბანში შეეძლოთ თავისუფლად შეესრულებინათ თავიან- 
თილოცვები.

CineTi. III-IV საუკუნეებში, ჩინეთში, თუმცა დაყოვნებით, მაგრამ მაინც ჰპოვებდა 
ჩამოყალიბებას ფეოდალური ურთიერთობები. ადრე არსებული და გაუმართლებელი 
სამხედრო დასახლებები თანდათან უქმდებოდა, ხოლო მის ადგილას მიწით სარგებლო-
ბის ახალი მეთოდი-მეწილეობა გამოიყენებოდა. 16 წლიდან 60 წლამდე ასაკის ყოველი 
მამკაცისათვის გამოყოფილი იყო მიწის წილი. სამაგიეროდ მათ უნდა გადაეხადათ გა-
დასახადი და შეესრულებინათ სავალდებულო შრომა (მშენებლობაზე მუშაობა, არხის 
გათხრა  და  სხვ).

არაბული ბაზარი ინდოეთში

გუფთას დროინდელი 
ოქროს მონეტა

საგანმანათლებლო დაწესე-
ბულება ქალაქ ნალანდში 

(გუფთას პერიოდი)
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მეწილეობამ V-VI საუკუნეებში პოზიტიური გავ-
ლენა მოახდინა ჩინეთის მეურნეობის განვითარებაზე. 
ქვეყანაში აშენებული იქნა უამრავი ქალაქი, შეიქმნა 
და ჩამოყალიბდა ერთიანი ენა, დამწერლობა და კულ-
ტურა. შეიქმნა ხელსაყრელი პირობები ჩინეთის გა-
საერთიანებლად. ამით ისარგებლა სარდალმა იან 
ძიანმა და 581 წელს ხელთ იგდო ჩრდილოეთი ჩინე-
თი, რომლითაც სათავე დაუდო სუის დინასტიას. 589  
წელს კი ჩინეთის სამხრეთიც დაიმორჩილა. ასე რომ, 
ჩინეთი  ხელახლა  ერთიან  სახელმწიფოდ  გაერთიანდა.

ქვეყანაში რიგი რეფორმები იქნა გატარებული. გა- 
მოყენებული იქნა ერთიანი საზომი ერთეული და ფუ-
ლადი სისტემა, შემცირდა გადასახადები. 605 წელს 
ხელისუფლებაში მოსული იან-დიმ (იან გუანმა) ქა- 
ლაქი ლოიანი რეზიდენციად აირჩია. მისი ბრძანებით მდინარე იანძისა და ხუანხეს შე-
მაერთებელი დიდი არხი იქნა გაყვანილი. აღდგენილი და განმტკიცებული იქნა ჩინეთის 
დიდი  კედელი. 

გოითურქებსა და კორეას შორის მიმდინარე წა-
რუმატებელმა ომებმა იან-დის წინააღმდეგ საერთო 
სახალხო უთანხმოება გამოიწვია. კორეასთან სასწრა-
ფო შეთანხმების დამდებმა იან-დიმ შეკრიბა მთლიანი 
ძალები და სასტიკად გაუსწორდა აჯანყებულ გლეხ-
ებს.  ათასობით  ადამიანი  სიკვდილით  იქნა  დასჯილი.

იან-დი 618 წელს მისი ახლო ადამიანების მიერ 
იქნა მოკლული. მმართველმა ლი იუანმა თავი იმპე- 
რატორად გამოაცხადა და ჩინეთში სათავე და-
უდო ტანის დინასტიას. სახელმწიფო საწყობები ღა-
რიბებისათვის გაიხსნა. ჯარისკაცებს აეკრძალათ მო-
სახლეობის ძარცვა. გაუქმებული იქნა ადრინდელი 
მკაცრი კანონები. გამოცოცხლდა აბრეშუმის დიდი 
გზა. ქვეყნის ტერიტორია პროვინციებად, წრეებად და 
ოლქებად დაიყო. მთლიანი ჩინეთი იმპერატორ ტანის 
ხელისუფლების  ქვეშ  იქნა  გაერთიანებული.

 rogor imarTeboda CineTi tanis periodSi?

ტანის სახელმწიფო აქტიურ საგარეო პოლიტიკას 
ატარებდა და კორეასა და ტიბეტთან მძიმე ომებს 
აწარმოებდა. 751 წელს მდინარე ტალასის ველზე შემ-
დგარ ბრძოლებში არაბებმა დაამარცხეს ჩინეთის ჯარი. 
ამან აღკვეთა ტანის არმიის წინსვლა დასავლეთის 
მიმართულებით.

VIII საუკუნის შუა წლებში ჩინეთში ფეოდალებმა 
დაიწყეს სახელმწიფო მიწების თვითნებური მითვისე- 
ბა, მაშინ როდესაც ადრე ქვეყანაში მთლიანი მიწები 
იმპერატორის საკუთრებად ითვლებოდა, გლეხები კი, 

სახელმწიფოსაგან მცირე 
წილობრივ მიწებს იღებ-
დნენ და სამაგიეროდ იხ-
დიდნენ გადასახადს ხაზი-
ნის სასარგებლოდ. ცენტრა- 
ლური ხელისუფლების შე-
სუსტების მნახველმა ფეო-
დალებმა, ისარგებლეს შექ-
მნილი მდგომარეობით და 
გლეხთა წილობრივ მიწებ-
ზეც  დაპატრონება  დაიწყეს.

 romeli dinastiis periods ekuTvnis CineTis didi kedeli, abreSumis didi gza da didi 
arxi?

იმპერატორის  განკარგულება 
სოფლის  მეურნეობის  შესახებ 

(X საუკუნე)

mTlian mosaxleobas ecno-
bos:axali TuTisa da xurmis 
xeebis damrgavi pirebisagan ga-
dasaxadebi Zveli wesiT aikri-
feba. cudi amindis pirobebis 
mqone adgilebze daTesili mar-
cvleuli mcenareebi, agreT-
ve uvargis miwebisa da saTesi 
mindvrebis gamo gadasaxadebi ar 
iqneba dakisrebuli.
uxvi mosavlis welSi xalxma 

unda gaavsos saxelmwifo sawyo-
bebi da ekonomiurad moixmaros 
igi. SeSad da sawvavad gamoye-
nebis mizniT TuTisa da xurmis 
xis momWreli pirebi mZimed da-
isjebian.

იან-დი. VII საუკუნე 
(მხატვარი იან ლიბენი)

ბრინჯის  თესვა.
 ძველი  ჩინური  გამოსახულება

ფაიფურის ჭურჭელი. 
ტანის პერიოდი

 gansazRvreT saxelmwifos mier 
Sesrulebuli roli meurneobis 
ganviTarebaSi.
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ქვეყანაში რეალური ხელისუფლება თავს თანდათან უფრო ფეოდალური ქონების მეპა-
ტრონეთა ხელში იყრიდა. პროვინციების მმართველებსაც ადგილებზე გაზრდილი პატივი 
ჰქონდათ. ისინი ფორმალურად იმპერატორს ემორჩილებოდნენ, რეალურად კი დამოუკიდე- 
ბელ  პოლიტიკას  ატარებდნენ.  ფეოდალური  ჩაგვრა  გლეხთა  გამოსვლების  მიზეზი  ხდებოდა.

874 წელს ჩინეთში ერთ-ერთი დიდი გლეხთა აჯანყება დაიწყო. აჯანყების მეთაური 
ხუან ჩაო 880 წელს იმპერიის დედაქალაქ ჩანანში შევიდა და აქ თავი იმპერატორად 
გამოაცხადა, ორნახევარი წლის განმავლობაში ქალაქი ხელთ ეკავა. ასევე ხელთ იგდო 
დედაქალაქის  მთლიანი  სიმდიდრე,  რომელიც  ღარიბებს  დაურიგა.

 იმპერატორმა და ფეოდალებმა აჯანყების ჩასახშობად მეზობელ მომთაბარეთაგან 
დახმარება მოითხოვეს. მათ გაილაშქრეს ჩინეთში და დაამარცხეს აჯანყებულთა რაზმები. 
ხუან ჩაო დაიღუპა. მაგრამ ქვეყანაში გლეხთა გამოსვლები კიდევ 20 წელი გრძელდე- 
ბოდა. ხუან ჩაოს აჯანყების შემდეგ ტანის სახელმწიფომ ვერ შეძლო ადრინდელი ძა- 
ლის აღდგენა და 907 წელს მთლიანად დაიშალა. ქვეყანა შინაგანმა დაპირისპირებებმა 
მოიცვა. 50 წლის განმავლობაში ხუთი დინასტია შეიცვალა. როგორც იქნა, ერთმა ძლიერმა 
ჩრდილოელ ფეოდალთაგანმა გაიმარჯვა თავის კონკურენტებზე და სათავე დაუდო  
სუნის  დინასტიას  (960-1279). 

XI საუკუნის შუა პერიოდში ჩინეთში ზედიზედ რამდენიმეწლიან 
გვალვას ჰქონდა ადგილი. შიმშილითა და წყურვილით დაიღუპა ათასო-
ბით ადამიანი. პროვინციის მოხელის ვინ ანშის წინადადებით, იმპერა-
ტორმა ქვეყანაში რიგი მნიშვნელოვანი რეფორმები გაატარა. ყველა სო-
ფელში სახელმწიფო საწყობები შენდებოდა, სადაც ვაჭართაგან მიღებულ 
ბრინჯს აგროვებდნენ. მშიერებს აქედან ბრინჯს უნაწილებდნენ. გლეხებს 
თესვის მიზნით ვალად თესლი ეძლეოდათ. სახელმწიფო გაჭირვებულებს 
ფულად სესხებს გასცემდა, რომლის სანაცვლოდ მცირეოდენ პროცენტს 
იღებდა. ეს გაუმაძღარი mevaxSeebisa* და მოხელეების უთანხმოებას 

იწვევდა. ხელახლა ყალიბდებოდა სახელმწიფო აპარატი, სოფლებში სკოლები, ხოლო ქა-
ლაქებში უნივერსიტეტები შენდებოდა. ვან ანშის რეფორმების 
შედეგად  სუნის  დინასტიამ  კიდევ  200  წელი  იარსება.

 ra gavlena moaxdina xuan Caos ajanyebam CineTis istoriaze?

ჩინეთი და მისი მეზობლები ტანის პერიოდში

* mevaxSe – პროცენტით ფუ-
ლადი სესხის გამცემი პირი

ვან ანში

1. ra uSlida xels adreuli feodaluri saxelmwifoebis ganviTarebas kavkasiaSi?
2. ra iyo indoeTis CrdiloeTiT islamis religiis farTod gavrcelebis mizezi?
3. ras isaxavda miznad sulTan mahmudi indoeTSi samxedro mogzaurobebiT?
4. ratom iyvnen mevaxSeebi da moxeleebi uTanxmoni van anSis reformebiT?
5. cxrilis formiT warmoadgineT Tqveni codna CineTis mmarTveli dinastiebis Sesaxeb.

kiTxvebi da davalebebi

 ra cvlilebebs hqonda adgili CineTSi VIII saukunis Sua wlebSi?
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evropuli hunTa saxelmwifo. ორ ნაწილად გაყო-
ფილმა ჰუნთა დიდმა იმპერიამ ახალი ეპოქის დასაწყის-
ში ძველი ძალის აღდგენა ვეღარ შეძლო. დიდი ხნის 
მანძილზე მეზობელი ტომების ზემოქმედებისა და ჩინეთ-
ის გავლენის ქვეშ რჩებოდა. ასეთ პირობებში ალტაის 
მთების ფერდობებიდან დასავლეთით ჰუნთა გადასახლება 
დაიწყო. მეთე ხაკანის გვარის წარმომადგენელი ბალამირი 
374 წელს ჰუნთა ტომის ერთობის მეთაური გახდა. მან 
დიდი ლაშქარით შავი ზღვის სანაპიროზე მცხოვრებ გო-
თებს შეუტია და მძიმედ დაამარცხა ისინი. გოთებმა უკან 
დაიხიეს, დაიწყო ხალხთა დიდი გადასახლებები ევროპაში.

 ra iciT hunTa didi imperiis Sesaxeb?
ჰუნთა ერთმა რაზმმა, ბალამირის მეთაურობით 378 

წელს დუნაის სანაპიროებამდე მიაღწია, სხვა ჰუნები კი 
კავკასიის გავლით ანადოლუში შევიდნენ. amrigad, IV 
saukunis 70-ian wlebSi uralis mTebidan mdina-
re dunaiamde teritoriebis dampyrobma hunebma 
evropaSi TavianTi saxelmwifo Seqmnes. ისტორიის 
ლიტერატურაში ეს სახელმწიფო ჰუნთა ევროპულ ან 
დასავლეთ ჰუნთა სახელმწიფოდ მოიხსენიება. პროვინცია 
პანონია  (უნგრეთი)  მის  ცენტრად  გადაიქცა.

ჰუნთა ევროპული სახელმწიფოს ყველაზე ძლიერი   
მმართველი ატილა (434-453) იყო. მის პერიოდში თურქ-
ებთან ერთად, ჰუნთა ხელისუფლების ქვეშ 45-მდე ტომი 
(გერმანელები და სხვ.) ყოფილა გაერთიანებული. ეს ტომ-
ები ჰუნთა სახელმწიფოს თავიანთი მეთაურების საშუალ-
ებით უკავშირდებოდნენ. ისინი იხდიდნენ გადასახადს 
და ინახავდნენ მზა არმიას ატილას ბრძანებისათვის. ჰუნ-
თა სასახლეში თურქულ ენასთან ერთად გოთური და 
ლათინური  ენებიც  გამოიყენებოდა.

 Hrogor iyo Camoyalibebuli hunTa urTierTobebi damokidebul xalxebTan?

ატილამ რამდენიმეჯერ გაილაშქრა რომის, როგორც 
აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ იმპერიაზე, აგრეთვე ბალ- 
კანეთზე. ბიზანტია კონსტანტას შეთანხმებით იძულე-
ბული გახდა მძიმე პირობები მიეღო. ატილამ დაიკავა პა- 
რიზთან ახლოს მდებარე ქალაქი ორლეანი, ჩაახშო ბურ-
გუნდთა აჯანყება და გერმანია ჰუნთა ხელისუფლებას 
დაუქვემდებარა. იმპერიის ჩრდილოეთი საზღვარი ლა-
მანშის სრუტეს სწვდებოდა. ატილა “მსოფლიოს მმარ-
თველად” ითვლებოდა. დასავლელები მას “ღმერთის მათ-
რახს” უწოდებდნენ და ღმერთის მიერ მათი დასჯისათვის 
მისი  მოგზავნილობა  სჯეროდათ.

adreuli Sua saukuneebi Turqulenovani xalxebis 
aRorZinebis periods warmoadgenda. maT CineTis sazRv-
ridan evropis Sida teritoriebamde, farTo sivrceze 
didi-patara sul asze meti saxelmwifo hqondaT Seqm-
nili. Turqis saxelis matarebeli pirveli saxelmwifo 
ki TurqTa saxakano yofila. sityva "goi" zecis, Rmer-
Tisa da feris, xolo sityva "Turqi" Zliers, Zlevamo-
silis mniSvnelobas atarebda.

Turquli saxelmwifoebi

▪  evropuli hunTa saxelmwifo
▪  atila
▪  goiTurqTa saxakano
▪  kaspiis saxakano
▪  RaznelTa saxelmwifo
▪  sulTan mahmudi

რომაელი ისტორიკოსი 
ამიან მარსელი (IV საუკუნე) 

ჰუნების შესახებ

hunebi azovis zRvis ukan 
yinulovan okeanemde arsebul 
teritoriebze cxovrobdnen. 
mTliani maTi cxovreba 
cxenis zurgze tardeboda. 
cxenis zurgze asrulebdnen 
yidva-gayidvebs, Wamdnen da 
svamdnen, cxenis kisrisaken 
moxriT iZinebdnen kidevac. 
isini arc saxalxo krebebze 
ar Camodiodnen cxenebidan. 
isini yovelTvis TavianTi 
urmebiT mogzaurobdnen, es 
urmebi maTi saxlebi iyo, maTi 
qalebi masSi isxdnen, tani-
samoss keravdnen da bavSvebs 
uvlidnen.

434 წლის კონსტანტას 
შეთანხმების პირობებიდან

•  bizantia hunebs daqvem-
debarebul tomebTan ur-
TierTobas ar daamyarebs.

•  hunebisagan gaqceulT 
ar mianiWebs TavSesafris 
uflebas.

•  savaWro urTierTobebi 
gansazRvrul sasazRvro 
dabebSi Sedgeba.

8

sakvanZo sityvebi
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ატილას დასავლეთ რომის იმპერიასთან ყველაზე დი-
დი შეჯახება 451 წელს კატალაუნის ველზე (საფრანგეთი) 
შედგა. მისი თურქი, გერმანელი და სლავური ტომებისა-
გან შემდგარი 200 ათასიანი არმიის წინაშე, რომის მხე-
დართმთავარმა აეტსიმ 200 ათასიანი ჯარი გამოიყვანა. ამ 
სისხლიან ბრძოლაში მხარეებიდან ვერცერთმა გადამწყვე- 
ტი გამარჯვება ვერ მოიპოვა. ორივე მხედართმთავარმა 
დიდი  დანაკარგების  შემდეგ  უკან  დაიხია. 

მომდევნო წელს ატილამ 100 ათასიანი ცხენოსნით რო-
მის წინააღმდეგ გაილაშქრა. შეშინებულმა იმპერატორმა  
და სენატმა შეთანხმების მიზნით პაპის ლეონ I-ის მეთაურ-
ობით დიდი წარმომადგენლობითი დელეგაცია ატილას 
რეზიდენციაში გააგზავნა. პაპმა რომის პატიება მოითხოვა, 
რომლის სანაცვლოდ გადასახდელი ხარკის ყოველწლიუ-
რი გაზრდისათვის და ჰუნთა მეთაურის ყოველი პირობების უსიტყვო შესრულებაზე 
მზადყოფნის შესახებ აცნობა. ატილამ მიიღო მისი თხოვნა, რომის მდიდარი ძეგლებისა 
და  ბიბლიოთეკების  მქონე  ქალაქებს  არ  შეეხო.

453 წელს ატილა გარდაიცვალა. მისმა შვილებმა ვერ შეძლეს მისი პოლიტიკის გაგრძ-
ელება. 470 წელს ჰუნთა ევროპული სახელმწიფო დაიშალა. შავი ზღვის სანაპიროებზე 
გადასულ ჰუნთა ერთი ნაწილი ცენტრალურ აზიაში დაბრუნდა, დანარჩენები კი VI საუკუ- 
ნის  შუა  წლებში  ევროპაში  250  წლიანი  იმპერიის  შემქმნელ  ავარებს  მიეკედლ-შეუერთდნენ.

goiTurqTa saxakano. VI საუკუნის დასაწყისში ალტაის მთების აღმოსავლეთ ფერ-
დობებზე მცხოვრები ჰუნები "ჟუჟანის" სახელწოდების ავ- 
არულ ტომებს ემორჩილებოდნენ. მათ aSinas* გვარის წარ-
მომადგენელი ბუმინი მეთაურობდა. buminma kavSiri  
daamyara CineTTan da 552 wels daamarcxa avare-
bi. amiT safuZveli Cauyara goiTurqTa saxelmwi-
fos, romlis dedaqalaqic oTuqani gaxda.

 rogor Seiqmna goiTurqis saxelmwifo?
“ელ ხაკანის” ტიტულის მიმღებმა ბუმინის ხელისუფ-

ლებამ დიდ ხანს არ გასტანა. მისი სიკვდილის შემდეგ, მისი 
შვილი მუღანი (553-572) ხაკანად იქნა არჩეული. მან მოაწყო 
რამდენიმე ლაშქრობა აღმოსავლეთითა და დასავლეთით. 
შედეგად სახაკანოს ტერიტორია აღმოსავლეთით ყვითელი 
ზღვიდან დასავლეთით მდინარე დონამდე გადაიჭიმა, რო-
მელმაც  10  მილიონ  კვადრატულ  კილომეტრს  მიაღწია.

მუღანის შემდეგ ხელისუფლებაში მოსულმა მისმა ძმამ, ტაპომ ქვეყანაში ბუდიზმის გავ- 
რცელება დაიწყო. მან ორად დაყო იმპერიის აღმოსავლეთი ნაწილი. ეს თურქ დიდებულთა 
შორის უთანხმოების საფუძველი გახდა. ჩინეთმა ისარგებლა შექმნილი მდგომარეობით და  
630 წელს დაიმორჩილა ქვეყანა, რომელსაც ერთ დროს ბაჟს უხდიდა. დაიწყო ორმოცდაათ  
წლიანი ტყვეობის პერიოდი. მაგრამ გაბატონებული და თავისუფლების სულის მქონე გოი-
თურქები ამ ტყვეობის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ და ხშირად აჯანყებებს ახდენდნენ. ასეთ 
აჯანყებათაგან  ერთ-ერთი  639  წელს,  ხაკანის  შვილის  ქურ  შადის  მიერ  იყო  ორგანიზებული.

ატილა

გოითურქთა სახაკანოს დროშა

*   aSina – ჩინურ ენაზე 
“კეთილშობილი მგელი”

გოითურქთა  სახაკანო

 romel teritoriebs moicavda hunTa evropuli saxelmwifo?
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682 წელს გოითურქებმა ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვეს ჩინეთის არმიებზე. კუტლუ-
კი განთავისუფლებულ ოთუქანში ხაკანად იქნა გამოცხადებული. ხალხმა მას “ილთარიში” 
ანუ “ერის მარჩენალი” დაარქვა. ისტორიაში მეორე გოითურქის სახაკანო (682-744) შეიქმნა.

 pirveli goiTurqTa saxelmwifodan ramdeni wlis Semdeg Seiqmna meore goiTurqTa 
saxelmwifo?

გოითურქთა სახელმწიფოში კანონ-წესების განმტკიცების მსურველმა ახალგაზრდა მე-
თაურმა ქულ ტიგინმა 716 წელს ხელში ჩაიგდო ხელისუფლება და თავისი ძმა ბილგა ტახ-
ტზე დასვა. თვითონ მხედართმთავარი გახდა, ხოლო ტონიუკუკი მთავარ ვაზირად და- 
ნიშნა. ხელისუფლებაში ცოდნის, გამოცდილებისა და სიმამაცის გამაერთიანებელი ერთი 
ძლიერი სამეული შეიქმნა. საშინაო პოლიტიკაში შეტანილი იქნა მნიშვნელოვანი ცვლილე-
ბები. შეურიგებელი დიდებულები ჩამოცილებულნი იქნენ მმართველობითი სამუშაოებისა-
გან.  ქვეყანაში  ჩახშობილი  იქნა  აჯანყებები.  დაიწყო  ეკონომიკური  და  პოლიტიკური  აყვავება.

VIII საუკუნის 30-იან წლებში ერთმანეთის მიყოლებით ტონიუკუკის, ქულ ტიგინის და 
ბილგა ხაკანის სიკვდილმა შეარყია მეორე გოითურქთა სახელმწიფო. ქვეყანა აჯანყებებმა 
მოიცვა. გოითურქთა უკანასკნელი მეთაური 744 წელს უიღურებთან ბრძოლაში დაიღუპა. 
დიდ  მინდორზე  ორას  წლამდე  (552-744)  მოფრიალე  მგლისთავიანი  დროშა  დავარდა. 

xazarTa saxakano. ძველი აშინას გვარის 
წარმომადგენელი ხაზარი თურქები კავკასი-
იდან ჩრდილოეთ ველებზე, კასპიის ზღვის 
ჩრდილოეთ-დასავლეთ სანაპიროებზე დასახ-
ლებულან. 448 წელს ატილას ხაზარები და-
მორჩილებული ჰყოლია, მაგრამ ჰუნთა ევ- 
როპული იმპერიის დაშლის შემდეგ მათ და- 
მოუკიდებლობა ჰქონიათ მოპოვებული. ზუს-
ტად ამ დროიდან დაიწყო მათი პოლიტი- 
კური ავტორიტეტის გაზრდა. მაგრამ VI სა-
უკუნის 70-იან წლებში ისინი გოითურქთა 
სახაკანოს მორჩილებაში აღმოჩნდნენ. გოი-
თურქები ამ მებრძოლ ტომებს ბიზანტიისა  
და სასანების წინააღმდეგ ძირითად დარტყმის 
ძალად  იყენებდნენ.

პირველი გოითურქთა სახაკანოს დაშლის შემდეგ აღმოსავ-
ლეთ ევროპაში ორი ახალი სახელმწიფოები: ბულგარეთისა 
და ხაზართა სახაკანო შეიქმნა. ხაზართა სახაკანო აღმოსავლეთ 
ევროპაში ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე ხანგრძლივი სი-
ცოცხლის მქონე ფეოდალური სახელმწიფოთაგანი იყო. მისი 
მართვა, მხოლოდ აშინას გვარის წარმომადგენელ ხაკანს შე- 
ეძლო. ხაზარები თავს გოითურქთა მემკვიდრედ თვლიდნენ  
და მათი დაკარგული ძალის აღდგენას ცდილობდნენ. 680 
წლისათვის ქვეყნის საზღვრები ვოლგის სანაპიროებიდან 
დნეპრამდე,  კიევიდან  მდინარე  სულაკამდე  გრძელდებოდა.

ხაზართა სახაკანოსთან ერთად ერთ პერიოდში არაბეთში 
არაბული სახელმწიფო იყო შექმნილი. კავკასიის მხარე ას  
წლამდე დროის მანძილზე ამ სახელმწიფოთა შორის ნამ- 
დვილი კონკურენციის მოედნად იყო გადაქცეული. ბოლოს 
ხაზარი ხაკანი იძულებული გახდა სამშვიდობო ზავი დაე- 
დო და ისლამი მიიღო. ხაზართა თავგამოდებული წინააღმდე-
გობის შედეგად აღმოსავლეთ ევროპის ხალხები არაბთა შე-
მოტევებს გადაურჩნენ. ბიზანტიის იმპერატორი ყოველმხვრივ 
ცდილობდა ხაკანთან მეგობრული ურთიერთობები დაემყარე-
ბინა. მას, თავისი შვილი კონსტანტინე ხაკანის დასთან, ჩიჩაქ 
ხანუმთან ჰყავდა დაქორწინებული და მათი შვილი ზედსახე-
ლად "ხაზარი"-ლეონ VI  შემდგომში ერთი პერიოდი ბიზან- 
ტიის  იმპერიას  მართავდა.

?  Tqveni azriT, ra ubiZgebdaT arabebsa da xazarebs kavkasiisaken? თურქი მებრძოლი

ხაზართა სახაკანო

     ხაზართა  სახაკანოს  დროშა

 gansazRvreT Tu Tqvens sacxovrebel mxareSi xazarebTan 
dakavSirebuli romeli Zeglebi arsebobs.
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VIII საუკუნიდან ხაზართა ერთი ნაწილი არამომ-
თაბარეულ ცხოვრებაზე გადავიდა და მიწათმოქმედებას 
შეუდგა. სტაბილურობა და მეურნეობის განვითარება 
ქვეყანაში ქალაქების სწრაფი განვითარების ანუ ქალა-
ქების შექმნის საფუძველი ხდებოდა. ხაზარი ხაკანი 
უზრუნველყოფდა სავაჭრო გზების უსაფრთხოებას, ას- 
ევე ქმნიდა გადასახადებისა და safasurebis* აკრეფის  
კანონ-წესებს. ხაზართა ქალაქები სხვადასხვა ქვეყნებს 
შორის ხელსაყრელი საშუალო ბაზრის როლს ასრუ-
ლებდნენ. მსხვილი ხელოსნობისა და სავაჭრო ცენტრ-
ქალაქები: ბალანჯარი, სამანდარი, სარქელი და იდილი 
სხვადასხვა  დროს  სახაკანოს  დედაქალაქები  იყვნენ.

 riT axsniT xazarTa saxakanoSi qalaqebis simravles?

ხაზართა საზოგადოების ჩამოყალიბება და მმართ-
ველობის სისტემა პირობებს უქმნიდა სხვადასხვა რე-
ლიგიების თავისუფალ ქადაგებას. ქალაქებში ერთად 
შენდებოდა მუსლიმანთა მეჩეთები, ბუდისტთა სამ-
ლოცველოები და ქრისტიანული ეკლესიები. VIII საუკ-
უნიდან კი ქვეყანაში ახალი რელიგიის-მოსეიანობის 
(იუდაიზმის)  გავრცელება  დაიწყო. 

რელიგიურმა განცალკევებამ და საშინაო დაპირის-
პირებამ ხაზართა სახაკანო დაასუსტა. X საუკუნეში მას 
უკვე აღარ გააჩნდა თავდაცვის შესაძლებლობა. ამით 
ისარგებლა კიევის მთავარმა სვიატოსლავმა, რომელმაც  
965 წელს დიდი ჯარით გაილაშქრა ხაზარების წინააღ-
მდეგ და გააპარტახა მათი მდიდარი ქალაქები. სახაკანო 
დაიშალა. 

RaznelTa saxelmwifo. არაბი xalifebi* ახალ- 
გაზრდა თურქი ტყვეებიდან “კულამებ”ად წოდებულ  
მუდმივ ცხენოსანთა გვარდიას აყალიბებდნენ. უნარი- 
ანი კულამები უმაღლეს სამხედრო და სახელმწიფო თა-
ნამდებობებზე წინაურდებოდნენ. ერთ-ერთი მათგანი ალპტეკინი იყო. მას სამანიელთა 
სახელმწიფოსათვის 60 წლიანი სამსახურით დიდი პატივი ჰქონდა მოხვეჭილი. ეს აწუხებ-
და სამანიელ მმართველებს. ასეთ მდგომარეობაში ალპტეკინმა თავის ახლო კულამებთან 
ერთად დატოვა ხორასანი და ამჟამინდელი ავღანეთის მიმართულებით ლაშქრობა და- 
იწყო. 962 wels xelSi Caigdo qalaqi Razna da mis garSemo cixe-simagreebi, 
romliTac safuZveli Cauyara RaznelTa saxelmwifos.

ალპტეკინის სიკვდილის შემდეგ 
ღაზნას დიდებულებმა საბუკტაკინი  
(977-997) თავიანთ ემირად აირჩიეს. 
ოდესღაც ალპტეკინის მიერ შესყიდულ 
ოცდაათი თურქი ყმიდან ერთ-ერთი 
საბუკტაკინი ღაზნელთა დინასტიის 
ფუძემდებელი გახდა. მან წარმატებით 
გაილაშქრა ინდოეთში. ქვეყნის ტერი-
ტორია სამხრეთით პიშავარამდე, ჩრდი-
ლოეთით  კი  ხორასანამდე  გადაჭიმა.

სულთან მაჰმუდის პერიოდში (998-
1030) სახელმწიფო უფრო გაძლიერდა. 
სამანის პროვინციები და ავღანეთი 
ღაზნელთა  მიწებს  შეუერთდა. 

სულთან  მაჰმუდმა  1000-1026  წლებ-
ში 17-ჯერ გაილაშქრა ინდოეთში და  
ხელში ჩაიგდო ჩრდილოეთ-დასავლე- 
თი ინდოეთი. მებრძოლეობის გამო 
მან ზედსახელი “fagazi”* მიიღო და 
“სულთანის” სახელის მიმღები პირველი მმართველი გახდა. ოფიციალურ  მიმოწერებში  
ბაღდადის  ხალიფასაც  მისთვის  ამ  სახელით  ჰქონდა  მიმართული.

*  safasuri –  სახელმწიფოში 
შემოტანილი და გატანილი 
საქონლიდან აღებული 
სახელწიფო გადასახადი

* xalifa – მოციქულის სახე-
ლით არაბული სახელმწიფოს 
მმართველი ხელმწიფე

* gazi – მტრის წინააღმდეგ 
მებრძოლი. რელიგიისათვის 
ხმლის დამკრელი პირი.

ხაზარი მებრძოლი
აღწერა ოქროს ჭურჭელზე

ღაზნელთა სახელმწიფო
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ნიზამულმულქის ( XI საუკუნე) ნა- 
წარმოების “სიასათნამე”ს ნაწყვეტი

erT dRes sulTan mahmudis 
sarkeSi yurebisas, misi vaziri 
ahmed hasani oTaxSi Semodis. 
mahmudi vazirs eubneba:"vSiSob 
xalxs ar veyvarebi, imitom rom 
Cemi saxe ar aris mSvenieri, xalxs 
ki mxiarul saxiani meTaurebi 
ufro metad uyvars". ahmed hasani 
mahmuds rCevas aZlevs: “ "iseTi 
saqme akeTe, rom xalxma Sen Tavis 
ojaxze, sakuTar Tavzec ki metad 
Segiyvaros, Seni brZanebiT Tavi 
cecxls, wyals daajaxos. oqro 
sakuTar mtrad scani, xalxmac Sen 
sakuTar megobrad gaRiaros".” es 
sityvebi mahmuds esiamovna. man gu-
luxvi xeli gaSala da mowyale-
bis gacema da qvelmoqmedeba da-
iwyo. xalxmac is Seiyvara da misi 
dalocva daiwyo. misi moqmedeba 
warmatebuli aRmoCnda. samaryandi, 
indoeTi da irani daipyro.

islamis periodSi Tavisi Tavis 
sulTnad momxsenebeli pirveli 
piri mahmudi yofila. is sa-
marTliani, mecnierebis moyvare, 
guluxvi, ficxi da morwmune iyo.

სულთან მაჰმუდის ძირითადი საყრდენი თურქუ-
ლი კულამებისაგან  შემდგარი რაზმები იყო. ისინი 
მხოლოდ სამხედრო საქმეებით იყვნენ დაკავებულნი. 
ჯარში ასევე მოწვეულნი იყვნენ გაზიდ წოდებული 
მოხალისეები. სამხედრო სამსახურიდან სრულიად 
განთავისუფლებული უბრალო ხალხი ვალდებული  
იყო დაემუშავებინა მიწა ან გადამამუშავებელ საამ-
ქროში  ემუშავა.

სულთან მაჰსუდის პერიოდში (1030-1041) ღაზ-
ნელთა სახელმწიფო დასუსტდა. თურქ selCukeb-
ma* დაიკავეს ნიშაპური (1038) და 1040 წელს მერვთან  
ახლოს, დანდანაქანის კოშკის წინ მძიმედ დაამარცხეს 
მასუდი. თურქული წარმოშობის კურელი ტომების  
მიერ ქალაქ ღაზნის აღებისას, ღაზნელებმა ინდური 
ქალაქი ლაჰორი თავიანთთვის ახალ დედაქალაქად 
აირჩიეს. მაგრამ კურელებმა 1187 წელს ისიც ხელში 
ჩაიგდეს.  ღაზნელთა  სახელმწიფო  დაიშალა.

თურქების მიერ ადრე შუა საუკუნეებში შექმნილ 
სახელმწიფოთა შორის ევროპაში ავართა სახაკანო, 
დიდი ბულგარეთის, დუნაი ბულგარეთისა და ვოლ-
გის ბულგარეთის სახელმწიფოები, აზიაში კი თეთრი 
ჰუნების, უიღურთა, ოღუზის, კარახანელების, ხარაზ-
მისა  და  სხვა  სახელმწიფოებიც  არსებობდა.

* selCukebi – XI საუკუნის შუა წლებში, წინა აზიაში 
დიდი სახელმწიფოს შემქმნელი თურქი-ოღუზი ტომები

ქალაქ  ღაზნას  ნარჩენები

 gansazRvreT wyaros mixed-
viT, Sua saukuneebSi idea-
luri mmarTvelis Tvisobri-
vi faseulobebi.

1. Zveli da Sua saukuneebis romel mxedarTmTavarebTan SeadarebdiT atilas?
2. moamzadeT prezentacia teqstSi xsenebul Turqul saxelmwifoTagan erT-erTis Sesaxeb.
3. romeli msgavsi mxareebi gaaCniaT goiTurqTa saxakanosa da xazarTa saxakanos daSlas?
4. Tqveni azriT, SeiZleba Tu ara religiuri sxvadasxvaoba adamianebs Soris mtrobis mizezi 

gaxdes?
5. SeadareT erTmaneTs Raznel meTaurTa moRvaweobebi.

kiTxvebi da davalebebi

 Tqveni azriT, ra iyo sulTan mahmudis mier warma-
tebis miRwevis ZiriTadi mizezi?
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xalxisagan mosuli xelisufleba. ძველ თურქულ საზოგადოებასა და სახელმწი-
ფოებს თავისებური წყობილება გააჩნდათ. ოჯახთა ერთობით ბოილებისა და "budunis*" 
სახელწოდების თავისუფალი მოსახლეობა, მათი ერთობიდან კი ხალხი წარმოიშობოდა, 
რომელიც ხელისუფლების წყაროს წარმოადგენდა. ხალხი და მის წარმომადგენელი მეჯლი- 
სი (თოი) მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა ქვეყნის მართვაში. “ელ” სახელწოდების სა-
ხელმწიფოს მეჯლისის მხრიდან არჩეული ხაკანი მეთაურობდა. ხაკანი ძალიან დიდ 
პასუხისმგებლობას ატარებდა. ყოველგვარ წარუმატებლობაში, მათ შორის სტიქიური 
უბედურების დროსაც კი ხაკანი ბრალეულად ითვლებოდა. მის მიერ მოვალეობის შეს-
რულების  შეუძლებლობისას  ხალხის  მოწოდებით  ის  ჩამოშორდებოდა  ხელისუფლებას. 

qveSevdomebsac-(ვეზირებს) მეჯლისი ირჩევდა. მთავარ 
ვეზირს კი ხაკანი თვითონ ნიშნავდა. ხაკანის განკარგუ-
ლებებს იარლიყი ეწოდებოდა. ხელისუფლების ნიშნები 
კარების აღმოსავლეთით მქონე სახაკანო კარავის, ტახტის, 
დროშის, ნაღარის, პომპონისა და მშვილდისაგან შესდგე-
ბოდა. ხაგანის თუღუნის დროშაზე  მოოქროვილი მგლის 
თავი  იყო  წამორიგებული.    

სახელმწიფო მმართველობის აპარატში ხაკანის შემდეგ 
მეორე პირი iabRu* ითვლებოდა. ის ხელისუფლებაში 
მყოფი დინასტიის წარმომადგენლებისაგან ინიშნებოდა. 
მაგალითად, გოითურქთა ხაკანის ბუმინის პერიოდში 
მისი ღვიძლი ძმა ირტემი ხანი იაბღუ იყო. მხარეების მმართველნი და ხაკანის სისხლით  
მონათესავე უფლისწულები “შად”-ად იწოდებოდნენ. ხანთან ნათესაური კავშირის მქონე 
ახალგაზრდები "tiginis"* სამხედრო წოდებით ჯილდოვდებოდნენ. აშინის გვარიდან არ 
მყოფთ  მეორე  ხარისხოვანი  თანამდებობები  ეძლეოდათ. 

თურქთა უმრავლესობა სამხედრო საქმით იყო დაკავებული და შადთა მებრძოლ რაზ-
მებში მსახურობდა. შადები სამხედროებს ხელისუფლების საყრდენად მიიჩნევდნენ და 
მათ ანგარიშს უწევდნენ. ამიტომაც იყო, რომ  ხაკანისა და შადების წინააღმდეგ სამხედრო 
გადატრიალებებს  ადგილი  არ  ჰქონდა.

არმია და ოჯახი თურქული საზოგადოების 
ორ მნიშვნელოვან საყრდენს წარმოადგენდა. ძი-
რითადად ცხენოსანთაგან დაკომპლექტებულ არ- 
მიაში ქვეითთა რიცხვი ცოტა იყო. ცხენოსანი მე-
ბრძოლები ცხენების ფერის მიხედვით მწკვრივ-
დებოდნენ და მათ მხრიდან წმინდად მიჩნეული 
თუღუნის-დროშის წვერზე აბრეშუმის ლენტებს 
აბამდნენ. არმიის წინა ნაწილები მშვილდ-ისრე- 
ბით იყო შეიარაღებული. ისინი მტერს 200-300  
მეტრ მანძილზე ისარს აწვიმებდნენ და ანად-
გურებდნენ მათ რიგებს. სხვადასხვა ძალის 
მშვილდები გააჩნდათ. ყველაზე საშიში ისარი 
ხმაურიანი, მოწრიალე ისარი იყო. ასეთი ისრები  
მეთე  ხანის  დროიდან  გამოიყენებოდა.

Zveli Turqebi, ise rogorc sxva xalxebi dabade-
bidan sikvdilamde erTi da imave saxels atarebdnen. 
Turqis saxeli miuTiTebda mis mdgomareobaze sazo-
gadoebaSi. bavSvobis asakSi mas metsaxeli, axalgazr-
dobisas wodeba, xanSi Sesvlisas ki tituli gaaCnda. 
Turqi qalebis uflebebi seriozuli da mtkice ka-
nonebiT iyo daculi. yvelas unda daecva kanoni, maT 
Soris xakansac.

Turquli sazogadoebis Camoyalibeba9

ჯავშნიანი თურქი მებრძოლები. 
გამოსახულება კლდეზე

*  buduni –ძველ თურქებს 
შორის ხალხის მნიშვნელობას 
ატარებდა.

*  iabRu – ხაკანის შემდეგ ტახტ-
გვირგვინისმემკვიდრე

*  tigini – ხაკანის გვარიდან 
მყოფ ახალგაზრდებისათვის 
მინიჭებული სამხედრო წოდება 

sakvanZo sityvebi

▪  mejlisi 

▪  iabRu
▪  tigin
▪  Sadi 

▪  qalTa ufleba 

▪  Tura 
▪  RmerTi
▪  TuRi
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ხანგრძლივ ბრძოლებში თურქები “თურანის ტაქტიკას” 
იყენებდნენ. ეს ტაქტიკა განზრახ უკან დახევისა და მახი- 
საგან შესდგებოდა. ამას “მგელთა თამაშსაც” უწოდებდნენ. 
ჯარი თითქოს გაიქცეოდა მტრისგან, რომელსაც დაიდევ-
ნებდა და ხელსაყრელ ადგილას მიიყვანდა, აქ კი შეუტევდა 
მათ  და  ჟლეტდა. 

თურქთა საზოგადოებაში უბრალო ხალხისა და დიდე-
ბულთა გარდა, სამხედრო ტყვეებისაგან შემდგარი ყმათა 
ჯგუფებიც მონაწილეობდნენ. თურქები ყმებს განსაზღვრულ 
ადგილას ასახლებდნენ, ასაქმებდნენ მათ სამეურნეო სა-
მუშაოებზე და ახდევინებდნენ გადასახადს. ყმა ქალებს ძი-
რითადად  სახლის  მოსამსახურეებად  იყენებდნენ.

 SeadareT erTmaneTs Turquli saxelmwifos mmarTvelo-
bis meTodebi romis respublikasTan.

ძველ თურქებში ხაკანის არჩევა ძალიან რთულ და სა-
ზეიმო ცერემონიას წარმოადგენდა. სახაკანო კანდიდატს ხა-
ლიჩაზე აბრძანებდნენ. მას მოსამსახურეები მქუხარე ტაშის 
ქვეშ ცხრა ჯერ გარსს უვლიდნენ. შემდეგ ცხენზე შესვამ-
დნენ, კისერზე აბრეშუმის ნაჭერს შემოახვევდნენ და მის  
"დახრჩობას" იწყებდნენ, უცებ კვანძს უშვებდნენ და ეკით- 
ხებოდნენ, თუ რამდენ წლიანი ხანობა სურდა. მიღებუ-
ლი პასუხით ხაკანის ხელისუფლების პერიოდი განისაზ-
ღვრებოდა.

uflebrivad aRzevebuli qali. ძველ თურქებში 
ქალს დიდად პატივს სცემდნენ. ოჯახში დედისადმი გან-
საკუთრებული დამოკიდებულება არსებობდა. iurTSi* შე- 
მოსული შვილი ჯერ დედის და მხოლოდ მის შემდეგ მა-
მის წინაშე თავს იხრიდა. თურქი ქალები საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში, დასავლეთ ევროპელ ქალებთან შედარებით 
უფრო აქტიურ როლს ასრულებდნენ. ისინი თავისუფალნი 
და დამოუკიდებელნი იყვნენ. ჰუნთა ქალები ცხენზე ჯდე-
ბოდნენ და ბრძოლებშიც მონაწილეობდნენ. ორხონის წარ-
წერებში ნაამბობია, თუ როგორ იცავდნენ თურქი ქალები 
სამშობლო მამულს. ბრძოლისას ქალის ტყვედ ჩავარდნა 
დიდ შეურაცხყოფას ნიშნავდა. ოჯახში ქალს საკმაოდ დი- 
დი პატივისცემა ჰქონდა. თანამდებობის განაწილების საქ-
მეშიც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა დედის 
ხაზსა  და  შთამომავლობას.

სახელმწიფო და საზოგადოებრივ საქმიანობასთან ერთ-
ად, თურქი ქალები სამეურნეო საქმიანობასაც მისდევდნენ. 
ისინი ამზადებდნენ რძისა და მაწონის ნაწარმს, ასევე ამუ-
შავებდნენ ბამბას და ამზადებდნენ ძაფს, ქსოვილებს და  
qilimebs*. მაგრამ ქალთა ძირითადი მოვალეობა ბავშვების აღზრდა, მათი გარე პირობე-
ბის შესაბამის ძლიერ, მებრძოლ და ძლიერი ნებისყოფის მქონე ახალგაზრდებად მომწი- 
ფება იყო. თურქი ბავშვები, ჯერ კიდევ ბავშვობის ასაკში ცხვარზე ჯდებოდნენ და ისრით 
ფრინველზე ნადირობდნენ. სრულწლოვანებას მიღწეულნი შეჯიბრებზე ცხენის გაჭენე- 
ბისა  და  ისრის  გასროლისას  ოსტატობას,  ძალასა  და  მოქნილობას  ავლენდნენ.

VIII საუკუნეში ქულ 
ტიგინის საპატივსაცემოდ 

დაწერილი ძეგლის ნაწილი

raTa ar gaqres Turqi 
xalxi, raTa iyos is Ta-
visufali xalxi, RmerTma 
mamaCemi ilTariS xani da 
dedaCemi ilbilga xaTuni 
ganamaRla. xani mamaCemi 17 
adamianianad daxsnili iqna 
tyveobidan da garSemo 
uamravi mebrZoli Semoik-
riba. imis gamo, rom RmerTs 
maTTvis Zala hqonda 
micemuli, mamaCemis, xanis 
jari mgeliviT uSiSari, 
xolo mteri ki cxvari-
viT SemkrTali gamxdara. 
xans moklebuli xalxi, 
damonebuli xalxi, gvar 
dafantuli Turqi xalxi 
mamaCems, xans zemoT auwevia 
da adrindeli Zala misTvis 
daubrunebia.

 romeli saxakanos isto- 
rias mogviTxrobs es 
wyaro?

*  iurTi – მომთაბარე თურქების 
სახლი. ძირითადად წრიული 
ფორმის ყოფილა, სქელი ჯო- 
ხებით შენდებოდა და ზემო-
დან ხალიჩა გადაიფარებოდა

*  qilimi – მატყლისა და 
ბამბისაგან დამზადებული 
ზოლებიანი ნოხის სახეობა

მომთაბარე თურქების იურთები



5353

გოითურქებში ქალთა უფლებები ძალიან სერიოზუ-
ლი და მტკიცე კანონებით იყო დაცული. ქალის წინა-
აღმდეგ ძალადობა ძალიან მძიმე დანაშაულებს - აჯან-
ყებას, ღალატს, მკვლელობასა და შეკაზმული ცხენის 
ქურდობას უტოლდებოდა. ქვრივი ქალები ბედის ამარ- 
ად არ რჩებოდნენ. ადათ-წესები ცხოვრების თანამგზავ-
რის დამკარგავი ქალის უფლებების დაცვას მოითხოვდა. 

 rogor iyo daculi qalTa uflebebi Zvel Turqul 
sazogadoebaSi?
xakanisagan didi Tura. ძველი თურქები კანონს თუ- 

რას უწოდებდნენ. ქვეყანაში ყველა, მათ შორის ხაგანიც 
ვალდებული იყო შეესრულებინა თურას წესები. სამარ-
თლიანობა, ქველმოქმედება, სარგებლიანობა და სიმარ- 
თლე  თურას  მტკიცე  საფუძველს  წარმოადგენდა. 

თურას წინააღმდეგ გამომსვლელნი სასტიკად ისჯე-
ბოდნენ. თურას მიხედვით სიკვდილით ისჯებოდნენ 
მკვლელები. თუ ქურდები და მძარცველები დანაშაულის 
ჩადენისას ზედ წასწრებულნი იქნებოდნენ, ისინი იღ-
ებდნენ სასიკვდილო სასჯელს და მათი ქონება კი კონ-
ფისკაციას ექვემდებარებოდა. მშვიდობიან პერიოდში 
იარაღის გამომყენებნი, ხალხის ნამუსის შემლახავნი და 
დეზერტირებიც სიკვდილით ისჯებოდნენ. მცირე და- 
ნაშაულისათვის ათ დღიანი პატიმრობის სასჯელი გა-
მოიყენებოდა. აკრძალული იყო სისხლის აღებით სამა-
გიეროს  გადახდის  წესი. 

სამხედრო დანაშაულები ხაკანის მეთაურობის ქვეშ მოქმედ სახელმწიფო სასამართ- 
ლო - იარღუში განიხილებოდა. სხვა სასამართლო პროცესებს კი ხაკანის სახელით ხეო- 
ბები,  (ყადები)  აწარმოებდნენ. 
 

Turqis mfarveli didi RmerTi. მიუხედავად იმისა, რომ ძველ თურქებს სხვა-
დასხვა რწმენა გააჩნდათ, ისინი კერპებს არასდროს სცემდნენ თაყვანს. ცხენის ზურგზე 
სიცოცხლის გამტარებელი ხალხის მიერ ცხენის შეყვარება და მისადმი სიყვარულით  
მოპყრობა კი ნორმალურ მოვლენას წარმოადგენდა. ზოგიერთი თურქი ტომები ცხენს  
ძეგლს  უდგამდნენ  და  საფლავს  უშენებდნენ.

თურქები არწივსაც პატივისცემით ეპყრობოდნენ და მას ძალის, ხელისუფლებისა და  
უნარის სიმბოლოდ თვლიდნენ. მგელი კი ძალას, მოქნილობასა და გამბედაობას განა-
სახიერებდა. მთელი ისტორიის განმავლობაში თურქ ჯარისკაცებს მგლებს ამსგავსებდნენ,  
თავად  თურქებიც  ამ  მსგავსებას  აღიარებდნენ. 

 romel cxovelebs eniWebodaT didi mniSvne-
loba Turqebis cxovrebaSi?

თურქები ცის ღმერთს სცემდნენ თაყვანს. 
მზე, მთვარე და ვარსკვლავები არა ღმერთად, არ- 
ამედ ძვირფას არსებებად ითვლებოდნენ. ღმერ- 
თი კი ძალის მქონეს, მთელი სამყაროს შემქმნელი 
უზენაესის მნიშვნელობას ატარებდა. ბიზანტიელი 
ისტორიკოსი სიმოკატა წერდა, რომ ძველი თურ-
ქები მხოლოდ სამყაროს შემქმნელად აღიარებულ 
და ერთადერთ უზენაესი ძალის მატარებელს, 
ცის ღმერთს თაყვანს სცემდნენ. თურქების რწმე-
ნით, ცის ღმერთი მცენარეებსა და ადამიანებს სი- 
ცოცხლეს ანიჭებდა. ხაკანიც თურქი ხალხის სა-
თავეში მას მოჰყავდა, ასევე ხაკანის ძლიერებით 
უზრუნველყოფაც მის მიერ ხდებოდა. ძველი 
თურქები ცის ღმერთს კერპივით არ ამცირებდნენ 
და მას სამლოცველოს არ უშენებდნენ. თურქებს, 
ღმერთი დიდ მორალურ საყრდენად ჰქონდათ 
მიღებული. ბიზანტიელებთან  შეთანხმების დადე-
ბისას ავარ ხანს ღმერთზე ფიცი დაედო. სიტყვა 
“თანრი”  დღესაც  თურქულ  ენაზე  გამოიყენება.

 ra rols asruleben kanonebi sazogadoebis marTvis saqmeSi?

თურქი დიდებული ქალის 
ქვის ბიუსტი

მმართველობის სისტემა 
თურქულ სახელმწიფოებში

* TuTugi – ტომის ნაწილის უფროსებისათვის ან სატრაპებისათვის მინიჭებული წოდება

*
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თურქთა რწმენის სისტემაში მნიშვნელოვანი ადგი-
ლი ეკავა მამათა კულტს. ისინი ღრმა პატივისცემას გა- 
მოხატავდნენ, როგორც მამის, ასევე დედის წინაშე. მა-
მების საპატივსაცემოდ აშენებდნენ საფლავებს და დგამ-
დნენ ძეგლებს. მიცვალებულთა ყველა ძვირფას ნივთ- 
ებს, ძვირფასეულობებსა და ცხენებსაც კი მათთან ერ-
თად კრძალავდნენ. საფლავის გამხსნელთათვის სასიკ-
ვდილო სასჯელი იყო გათვალისწინებული. თურქებს, 
მათი წინაპართა საფლავების მძარცველ მეზობელ სახ-
ელმწიფოებთან, მაგალითად მონღოლებთან და ჩინელ-
ებთან  ომი  ჰქონდათ  წარმოებული.

ისლამამდელ თურქებში ცის ღმერთის გარდა სხვა 
რელიგიის მიმდევრებიც არსებობდნენ. ამან უარყოფითი 
გავლენა მოახდინა მათ არსებობაზე, რამაც გამოიწვია 
მათი სხვა ხალხებთან შერწყმა და საბოლოოდ გაქრობა. 
მხოლოდ ისლამი შეესატყვისებოდა თურქების ძველ 
რწმენას და შეესაბამებოდა მათ სულს. ამან კი დახმარება 
გაუწია საუკუნეების განმავლობაში თურქების ცხოვრება 
- განმტკიცებასა და მათი ეროვნული ვინაობის დაცვა - 
შენარჩუნებას.

თურქი თავკაცი. კედლის სურათი

ქულ ტიგის საპატივსაცემოდ დადგმული ძეგლი

ჯავად ჰეიათის “თურქების 
ისტორიისა და კულტურის 

მიმოხილვა” სახელწოდების 
ნაწარმოებიდან.

hunTa periodSi saxelmwi-
fos meTaur Tanhus, xolo 
mis cols ien-Sihs eZaxdnen. 
SemdgomSi ki maT xakani da 
xaTuni daerqvaT.

xakanis sikvdilis Semdeg 
mis adgils, misi ufrosi 
Svili ikavebda. magram es 
raime Seucvlel kanons ar 
warmoadgenda. Tu umcrosi 
Zma ufro keTilsindisieri 
aRmoCndeboda, mamis adgils 
is ikavebda. imitom rom, 
Turqebis rwmenis mixedviT, 
RmerTis mier micemuli 
xelisufleba mamisagan yvela 
ufliswulebze gadadioda. 
ucxoeli dedis mqone uf-
liswuli xakani ver xdeboda.

Zvel Turqul saxelmwi-
foebSi qveyana nawilebad 
an mxareebad iyofoda. erTi 
mxare meores, magaliTad, 
dasavleTi aRmosavleTs 
emorCileboda.

 wyaros mixedviT, vin 
SeiZleboda gamxdariyo 
xakani Turqul saxel-
mwifoebSi?

1. ra msgavsebas hqonda adgili Zveli spartelebisa da Turqebis cxovrebis wesebs Soris?
2. romeli danaSaulisaTvis iTvaliswinebda yvelaze mZime sasjels Tura?
3. ratom iyo, rom Zvel TurqTa umravlesoba cis RmerTs scemda Tayvans?
4. teqstis mixedviT gansazRvreT Turqi qalebis uflebebi da movaleobebi.
5. aRwereT Zveli Turqebis cxovrebis wesebi da yofacxovreba.

kiTxvebi da davalebebi
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islamamdeli arabebis cxovreba. არაბთა დედა სამ-
შობლო აზიის სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე არაბეთის ნახე-
ვარკუნძულია. აქ მოსახლეობა ადრე, ისევე როგორც ახლა, 
ზღვის სანაპიროებზე და უდაბნოთა ნაპირებზე ცხოვრობდა. 
ჯერ კიდევ ძველთაგან ამ ტერიტორიაზე, რამდენიმე მსხვილი 
სავაჭრო ცენტრი იყო შექმნილი. მათ შორის მნიშვნელოვანი 
ადგილი ეკავა ქალაქ მექასა და იასრიბს. ამ ქალაქებში ვითარ-
დებოდა ვაჭრობა და ხელოსნობა, ხოლო გარშემო მიწებზე 
კი, მოსახლეობა მიწათმოქმედებითა და მებაღეობით იყო 
დაკავებული. ადგილობრივი არაბებისაგან განსხვავებით, “ბა- 
დავი” სახელწოდების მომთაბარე არაბები უდაბნოში ცხოვ-
რობდნენ და მესაქონლეობას მისდევდნენ. მშვიდობიან პერი-
ოდში მათ უხუცესები მართავდნენ. ომის პერიოდში კი, ბადა-
ვები თავის რიგებიდან სპეციალურ ხელმძღვანელს - შეიხს 
ირჩევდნენ.

ისლამამდელ პერიოდში, არაბეთში სხვადასხვა რელიგია, სარწმუნოება არსებობდა. 
განსაკუთრებით ფართოდ იყო გავრცელებული კერპთაყვანისმცემლობა. ყოველი ტომი 
თავის კერპს ეთაყვანებოდა. ისინი ღმერთად თვლიდნენ მზეს, მთვარესა და ქვებს, 
მათ მიერ ნათაყვანები კერპების საპატივსაცემოდ სამლოცველოებს აშენებდნენ. ძველი 
კერპთაყვანისმცემლური სამლოცველოებიდან ერთ-ერთი მექაში მდებარეობდა. "ქაბე" 
სახლწოდების ამ სამლოცველოში მრავალი არაბული ტომების კერპები ინახებოდა.  
ამიტომაც  იყო,  რომ  ქაბე  არაბთა  ძირითად  სიწმინდედ  იყო  გადაქცეული.

 kidev romeli xalxebi scemdnen Tayvans mzes, mTvaresa da bunebis sxva Zalebs?

VI საუკუნის დასასრულს მეურნეობის განვითარებასთან დაკავშირებით, არაბულ სა-
ზოგადოებაში ცვლილებები მოხდა: ტომს შიგნით ღრმავდებოდა უთანასწორობა, ცხო- 
ველთა დიდი ფარებისა და ნახირების მეპატრონეთა თავკაცები ვლინდებოდნენ. სუსტი 
ტომები ძლიერი და მდიდარი ტომების შემადგენლობაში შედიოდა. უფრო და უფრო 
მძაფრდებოდა ბრძოლები ნაყოფიერი მიწებისათვის. ამ დროს გამოჩნდა ისლამის  
რელიგია.

islamis religia da arabuli saxelmwifos Seqmna. ისლამის რელიგიის ფუძე-
მდებელი მექას მაცხოვრებელი მუჰამმადი (570-632) იყო. ის დაიბადა ქალაქ მექაში, რო- 
მელმაც ბავშვობის პერიოდში მამა აბდულლა და დედა ამინა დაკარგა. მუჰამმადის აღზრ- 
დაზე  ჯერ  პაპამისი,  ხოლო  შემდეგ  ბიძამისი  ზრუნავდა. 

ახალგაზრდობიდანვე ვაჭრობის წამოწყები მუჰამმადი სხვა ვაჭრებს შორის კე- 
თილსინდისიერ და სანდო ვაჭრად სახელდებოდა. ამან მდიდარი ქალის ხადიჯას ყუ-
რადღება მიიქცია, რომელმაც მუჰამმადისაგან სავაჭრო საქმეებში დახმარება მოითხოვა. 
მალე მათ ოჯახი შექმნეს. 40 წლის ასაკში ყოფნისას მუჰამმადის ცხოვრებაში ფართო  
ადგილი ჰპოვა რელიგიურმა აზრებმა. ამის შედეგად, 610 წელს მას ალლაჰის მიერ 

islamis religiis gavrcelebam mniSvnelovnad daaCqara 
arabul sazogadoebaSi feodaluri urTierTobebis Camoya-
libebis procesi. VII-VIII saukuneebSi arabuli dapyrobebis 
Sedegad axali imperia-arabTa xalifati Seiqmna. es aziis, 
afrikisa da evropis rigi xalxebis cxovrebaSi mniSvnelova-
ni mobrunebis wertili gaxda. islami mokle droSi farTo 
teritoriebze gavrcelda da msoflio religiad gadaiqca.

arabebi. islamis religia. xalifati

არაბული ბაზარი

10

sakvanZo sityvebi

▪  arabebi 
▪  qabe
▪  feiRamberi
▪  yurani-qerimi
▪  muslimani
▪  xalifa
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მოევლინა პირველი vahi* და მიეცა ფეიღამბერობა. მუ- 
ჰამმადი მოუწოდებდა ამ რელიგიის მიმღებთ, რომ გა-
ერთიანებულიყვნენ და ყოფილიყვნენ ერთადერთი ალ-
ლაჰისა და მისი ელჩის ამყოლნი. მუჰამმადის მოწოდების 
მიმღებთ არაბულად “მუსლიმი“, ანუ “ალლაჰის მორჩილი” ეწოდებოდა. სიტყვა “მუს-
ლიმანიც”  აქედან  არის  წარმოშობილი.  მუსლიმანთა  წმინდა  წიგნი  ყურანი-ქერიმია.

მექას თავკაცები შიშობდნენ, რომ  
ახალი რელიგია ქაბეს რეპუტაციას შე- 
ასუსტებდა. ამიტომაც იყო, რომ ისი- 
ნი მუჰამმადს წინაპართა სარწმუნოებ- 
ის ღალატში ადანაშაულებდნენ და დევ-
ნიდნენ. მდგომარეობის გაუსაძლისობის 
გამო მუჰამმადი იძულებული გახდა 622 
წელს თავის მომხრეებთან ერთად მექა- 
დან იასრიბში გადასულიყო. მუსლიმან-
თა მიერ “ჰიჯრათად” (გადასვლა) წოდე-
ბულ ამ მოვლენით ამავდროულად სა-
თავე  დაედო  ისლამურ  კალენდარს.

ქალაქი იასრიბი მუჰამმადს მეგობ-
რულად დახვდა. იმის გამო, რომ მუჰ-
ამმადმა ისლამური ლოცვის წესები პირ- 
ველად აქ გამოაცხადა, პირველი მუსლი-
მანური მეჩეთიც ამ ქალაქში იქნა აშე-
ნებული. დაიწყო იასრიბის ისლამის აკ- 
ვანად და “ფეიღამბერის ქალაქად” გად-
აქცევა.  მას  მადინა  დაერქვა.

624 წელს მუსლიმანებმა მათზე გაცი-
ლებით მეტ მტერზე ბადრად წოდებულ 
ადგილას გაიმარჯვეს. ამ მოვლენის შემ- 
დეგ მუსლიმანური საზოგადოების ძალამ 
და  რეპუტაციამ  დაიწყო გაზრდა.

630 წელს მუჰამმად ფეიღამბერი მომ-
ხრეების თანხლებით ისე შევიდა მექაში, 
რომ არავითარი წინააღმდეგობა არ დახ-
ვედრია. არაბული ტომების უმრავლე-
სობამ აღიარა მისი ხელისუფლება და 
მიიღო ისლამი. ქაბე განწმენდილი იქნა კერპებთაგან და ერთადერთი ალლაჰის მთავარ 
სამლოცველოდ იქნა გადაქცეული. მექა კი მთლიან მუსლიმანთა წმინდა ქალაქი გახდა. 
მუჰამმადის მექაში დაბრუნებით, შეიქმნა ისტორიაში პირველი მუსლიმანური სახელ-
მწიფო.

წამოწყებული მოვალეობის შემსრულებელი ფეიღამბერი გარდაიცვალა 632 წელს.  
მისი საქმე ხალიფებმა (მოადგილეებმა) განაგრძეს. არჩევითი გზით ხელისუფლებაში  
მოსული პირველი ოთხი ხალიფა, მუსლიმანთა შორის დიდი პატივით მოიხსენიებოდა, 
ისინი “სწორ გზაზე მიმავლის“, “სამართლიანის” სახელს ატარებდნენ. მათ პერიოდში 
ისლამი  მსოფლიო  რელიგიის  დონეზე  ავიდა  და  განმტკიცდა.

 rodis avida islami msoflio religiis doneze?

მექა.  XVIII  საუკუნის გრავიურა

abu baqiri omari osmani ali

632–661 wlebSi xalifatis mmarTveli pirveli xalifebi

არაბთა ტრიუმფალური მარში. 
შუა საუკუნეების მინიატურა

 *  vahi –  ალლაჰის მხრიდან 
ფეიღამბერზე გაცემული 
ბრძანება

 islamuri kalendris mixedviT, romel wels Seiqmna pirveli arabuli saxelmwifo?



5757

arabTa laSqrobebi da saxalifos ayvaveba. 
ფეიღამბერის გარდაცვალებისთანავე მუსლიმანებმა 
თავიანთი გავლენა მთლიან არაბეთზე განავრცეს. 
ჩრდილოეთით მათი მიწები ირანისა და ბიზანტიის 
საზღვრებს აღწევდა. ამ სახელმწიფოებს შორის არ-
სებული ხანგრძლივი ომი ახალი დამთავრებული  
იყო. ისინი დაუძლურებულნი და ხაზინა დაცარი-
ელებულნი იყვნენ. შექმნილი იყო პირობები არაბუ- 
ლი  დაპყრობისათვის.

პირველი ხალიფების პერიოდში არაბებმა დაიწყეს 
უწყვეტი ლაშქრობები მეზობელ ქვეყნებზე. მსუბუქ 
ცხენოსანთა რაზმებისაგან შემდგარმა არაბულმა ჯარ-
მა მოკლე დროში დაიპყრო სირია, პალესტინა და 
ეგვიპტე. 651 წელს დასრულდა სასანიდების იმპე- 
რიის დაპყრობა. ხმელთაშუა ზღვაზე ძლიერი სამ-
ხედრო ფლოტის შემქმნელმა არაბებმა, გააძლიერეს 
თავიანთი გავლენა ბიზანტიელებზე. ხმელეთიდან  
და ზღვიდან ალყაში მოხვდა კონსტანტინოპოლი. 
მაგრამ ბიზანტიამ "berZnuli cecxlis*" დახმარე-
ბით დაამარცხა არაბული ფლოტი და თავისი დე-
დაქალაქი  დაიცვა  დაპყრობისაგან.  

აფრიკის ჩრდილოეთი ნაწილის დამპყრობი არა-
ბები 711 წელს jaballu tarikis* სრუტის გავ- 
ლით სამხრეთ-დასავლეთ ევროპაში შევიდნენ. აქ გა-
ანადგურეს ვესტგოთის არმია. მთიან ქვეყანა ასტუ-
რიის გარდა, პირენეის მთელი ნახევარკუნძული 
არაბებს დაქვემდებარებული აღმოჩნდა. ამან ევროპა 
პანიკაში ჩააგდო. ფრანგებმა შეკრიბეს მთელი თა-
ვიანთი ძალები და არაბების პირენეის გავლით გა-
ლიაში შესვლა აღკვეთეს, 732 წელს პუატიესთან ახ-
ლოს ბრძოლაში დამარცხებული არაბული არმია იძ- 
ულებული  გახდა  უკან  დაეხია. 

აღმოსავლეთით ცენტრალური აზიის დამპყრო- 
ბელ არაბებს ინდურ ხეობასა და ჩინურ საზღვრე- 
ბამდე ჰქონდათ მიღწეული. 751 წელს მდინარე ტა-
ლასის სანაპიროზე დაამარცხეს ჩინური ჯარი, მაგრამ 
უფრო  აღმოსავლეთით  ვეღარ  წაიწიეს.

amrigad VII saukuneSi da VIII saukunis pirvel naxevarSi warmoebuli war- 
matebuli omebis Sedegad Seiqmna axali imperia - arabTa xalifati. მისი 
საზღვრები  ატლანტიკური  ოკეანის  სანაპიროებიდან  ჩინეთსა  და  ინდოეთამდე  აღწევდა. 

მდიდარი ქვეყნების დაპყრობამ გავლენა მოახდი- 
ნა არაბთა ყოველდღიურ ცხოვრებასა და საზოგადო-
ებრივ წყობაზე. ფართო ტერიტორიები და სიმდიდ- 
რე ხალიფების ხელში გადავიდა. ისინი ნათესავებსა  
და ახლობლებს პროვინციებში წარმომადგენლად ნიშ-
ნავდნენ. ასეთ წარმომადგენელს "ემირი" ეწოდებოდა. 
ემირი ადგილობრივი მოსახლეობისაგან გადასახადს 
კრეფდა, რომლის ხარჯზეც მოხელეებსა და პროვინ-
ციაში მყოფ ჯარს უზრუნველყოფდა. ხალიფასაგან 
დიდი მიწის ნაწილების შემსყიდველი არაბები  
მსხვილ ფეოდალებად იქცეოდნენ. სოფლელები იხ-
დიდნენ სხვადასხვა გადასახადს მიწითა და წყლით 
სარგებლობისათვის. არამუსლიმანებს კი მიწის გადა-
სახადის (ხარჯის) გარდა, სიცოცხლის გადასახადიც 
(ჯიზიე)  უნდა  გადაეხადათ.

არაბი ისტორიკოსი  ბალაზური 
(IX  საუკუნე) სირიის დაპყრობის 

შესახებ

bizantiis mmarTvelma iraklim 
200 aTasiani jari Sekriba. misi 
axlo adamianTagan erT-erTi am 
jaris meTaurad daniSna. mdinare 
iarmukis sanapiroze ori mteri 
erTmaneTs daupirispirda. al-
lahis daxmarebiT muslimanebma 
maTgan 70 aTasi gawyvites, xolo 
danarCenebi gaiqcnen. iarmukis 
brZolaSi muslimani qalebic 
monawileobdnen. amboben, rom am 
sisxliani brZolis Sesaxeb Set-
yobinebis mimRebi irakli Turme 
antioqiidan konstantinopolSi 
gamgzavrebula. mas sasazRvro 
xazis gadalaxvisas uTqvams: 
“mSvidobiT siria! ra mSvenieri 
qveyanaa es Cveni mtrebisaTvis!” 
am sityvebis daZaxebisas, irakli 
siriis mSvenier saZovrebze 
miuTiTebda. iarmukis garSemo 
brZolebi 15 wels moxda.

 grigorianuli kalendriT 
romel wels Sedga iarmukis 
brZola?

არაბების შეტევა სასანიდების 
ციხე-სიმაგრეზე 

შუა საუკუნეების მინიატურა

*  berZnuli cecxli – ნავთისა 
და ჩაუმქრალი ცაცხვის ნარე-
ვით დამზადებული საწვავი 
ნივთიერება

*  jabal tarikis srute – არ- 
აბი სარდლის ჯაბალ ალ--
ტარიკის სახელთანაა დაკავში-
რებული

 ratom iyo, rom arabuli dapyrobebi bizantiisa 
da iranis miwebidan daiwyo?



5858

ომეიადების პერიოდში (661-750) დედაქალაქი მადინადან დამასკოში იქნა გადატა-
ნილი. აბბასიდელებმა, რომლებმაც ისარგებლეს ხალხის ომეიადების წინაშე არსებული 
უთანხმოებით, 750 წელს ბოლო მოუღეს მათ ბატონობას. დედაქალაქი ქალაქ ბაღდად- 
ში იქნა გადატანილი. დაახლოებით ერთი მილიონი მოსახლეობის მქონე ბაღდადი, იმ  
დროის ყველაზე დიდ და მდიდარ ქალაქთაგანი იყო. ქალაქში მშვენიერი მეჩეთები, მედ-
რასები და ბიბლიოთეკები მოქმედებდა. “მსოფლიო ქალაქად” წოდებულ მადინას მშვე-
ნიერი შენობები, გრანდიოზული ბაზრები, ბაღები და შადრევნები მხილველებს ხიბ- 
ლავდა.

xalifatis daknineba da daSla. სახალიფოში ხშირად ჰქოდა ადგილი აჯანყებებს 
არაბთა ბატონობისა და ფეოდალური ჩაგვრის წინააღ-
მდეგ. ამ აჯანყებებში გლეხებსა და ქალაქელ ღატაკებ- 
თან ერთად ფეოდალებიც მონაწილეობდნენ. ცენტრა- 
ლურ აზიაში მომხდარმა muganas* აჯანყებამ, ასევე აზ-
ერბაიჯანში ბაბექის მეთაურობით xuramiebis* მოძრა- 
ობამ სახალიფო კიდევ უფრო შეარყია. პროვინციების  

არაბთა სახალიფო

*  xurami – განიმარტება როგორც: 
 ცეცხლი, მზე, სიხარული და 
სხვა

*  mugana – პირბადიანი, 
ნიღბიანი, მოსასხამიანი.

ბაღდადი
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კორდოვას  მეჩეთი

მეთაურებიც ცენტრალური ხელისუფლე-
ბის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ და დამო-
უკიდებლობის  მოპოვებას  ცდილობდნენ.

არაბთა სახალიფოს დაშლა ესპანეთი-
დან დაიწყო. 756 წელს აქ დამოუკიდებე-
ლი კორდოვას სახალიფო შეიქმნა. IX სა- 
უკუნეში ეგვიპტე, შუა აზია, ირანი და 
ავღანეთი სახალიფოს გამოეყო. სახალი-
ფოს შემადგენლობაში მარტო არაბეთისა 
და მესოპოტამიის მიწები რჩებოდა. XI სა-
უკუნის შუა წლებში თურქ სელჩუკებმა 
ამ ტერიტორიებზე შეტევა დაიწყეს. 1055  
წელს ხელში ჩაიგდეს ბაღდადი. აბბასი- 
ანი ხალიფები სელჩუკ სულთანზე დამო-
კიდებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. 
ხალიფამ მხოლოდ სარწმუნოებრივი ხე-
ლისუფლება  შეინარჩუნა. 

შიდა დაპირისპირების, მსხვილი ფეო-
დალების გაძლიერებისა და სხვადასხვა 
ხალხების დამოუკიდებლობისათვის ბრძო-
ლის შედეგად არაბთა ხალიფატი დაიშა-
ლა. XIII საუკუნის შუა წლებში ბაღდა-
დის დამპყრობმა მონღოლებმა ტახტიდან 
ჩამოაგდეს უკანასკნელი აბბასი ხალიფა  
და  ბოლო  მოუღეს  ხალიფატის  არსებობას.

kordovas meTaurma, abdurrahman III-m 
politikur TvalsazrisiT abbasianTagan 
sruliad gamoyofili da damoukidebeli 
saxelmwifo Seqmna. es saxelmwifo SeiZ-
leba X saukuneSi politikuri, ekono-
mikuri da kulturuli TvalsazrisiT 
evropis yvelaze ganviTarebul saxelmwi-
fod CaiTvalos. mosaxleobis sxvadasxva 
eTnikurma da religiurma Semadgenlobam 
kordovas saxalifoSi gamZleobis ganmt-
kiceba gamoiwvia. maSin, rodesac mTeli 
evropa umecrebis, ZmaTa mtrobis, epide-
miisa da inkviziciis brWyalebSi kvneso-
da, espaneTi arabTa mbrZaneblobis qveS 
aRorZinebisa da brwyinvale ganviTare-
bis periods gadioda. muslimanebisa da 
aramuslimanebis mier mecnierebisa da 
kulturis ganviTarebaSi erToblivma mo-
nawileobam, saxelmwifoSi sruliad gansx-
vavebuli, originaluri kulturis Camo-
yalibeba gamoiwvia. 

X saukuneSi qalaq kordovas mosaxle-
obam xuTasi aTass miaRwia, maSin rodesac 
im periodSi parizSi ocdaTvrameti aTa-
si adamiani cxovrobda. am dros qalaqSi 
Svidasi meCeTi, samoci aTasi saxli, sa-
mocdaaTi biblioTeka (erT-erT maTgan-
Si xuTasi aTasi xelnaweri wigni iyo) da 
cxraasi abano iyo. aRsaniSnavia isic, rom 
evropaSi pirvelad, bnel quCebSi lamp-
rebi sworedac rom am qalaqSi iyo Ca-
mokidebuli. 
fasis, kordovasa da gamaTis universi-

tetebma didi gavlena moaxdines dasav-
leTSi mecnieruli codnis gavrcelebaze. 
dRes arsebulma pozitiurma Sedegebma, 
winsvlebma da mravalma mecnierebam da-
sabami sworedac rom kordovidan aiRo.

ესპანეთის არაბული მმართველობა

arabTa islamuri saxelmwifos marTva

მუჰამმად 
ფეიღამბერი 

პირველი 
ხალიფები

ომეიდებთა 
დინასტია

აბბასიანთა 
დინასტია

630–632 632–661 661–750 750–1258

1. romeli faqtorebi gaxda arabTa xalifatis daSlis mizezi?
2. Tanamedrove aziis romeli saxelmwifoebi Sedioda xalifatis SemadgenlobaSi, VIII sau-

kuneSi?
3. romeli brZolebis Semdeg Sewyda arabTa Setevebi dasavleT evropaze da aRmosavleTiT? 
4. uCveneT arabTa gaerTianebis damaCqarebeli faqtorebi.

kiTxvebi da davalebebi
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“xalxTa didi gadasaxleba”. ამ ოთხ საუკუ-
ნიან (IV-VII) და ევროპის ისტორიაში “ხალხთა დიდი 
გადასახლების” პერიოდად შესულ ეტაპზე კონტინენ-
ტის ეთნიკური, კულტურული და პოლიტიკური თა-
ვისებურება საფუძვლიანად შეიცვალა. ამ პერიოდში 
მოისპო ანტიკური ცივილიზაცია და გამოვლინდა ახ- 
ალი საზოგადოებების ნიშნები. “ხალხთა დიდი გა-
დასახლების” მიზეზებს შორის აღსანიშნავია ბარბარო-
სულ ტომებს შიგნით ქონებრივი და სოციალური უთა- 
ნასწორობის გაღრმავების, აღმოსავლეთიდან ველის მო-
მთაბარეთა გავლენისა და II საუკუნიდან დაწყებული 
ევრაზიაში ამინდის კატეგორიული შეცვლის ფაქტო- 
რები.

 romelia “xalxTa didi gadasaxlebis” mizezebi?

 raSi gamoixateboda “xalxTa didi gadasaxlebis” 
gavlena evropis istoriul ganviTarebaze?

“ხალხთა დიდ გადასახლებაში” თავდაპირველ როლს 
ჯერ გერმანული და თურქული, ხოლო შემდეგ სლავუ-
რი და ფინ-უკორი ტომები ასრულებდნენ. თავდაპირ-
ველად მესაქონლეობითა და მენადირეობით დაკავე- 
ბული გერმანული ტომები, ჩვ. წ. აღ-ის პირველ საუკუ- 
ნეებამდე, ძირითადად მომთაბარე ხალხებად ცხოვრობ-
დნენ. ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოს თინგად წო-
დებული სახალხო კრება წარმოადგენდა. არაუგვიანეს 
წელიწადში ერთხელ მოწვეულ თინგში ომისა და მშვი-
დობის, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულთა, მებრძოლ-
თა რიგებში მიღებისა და ტომის მეთაურთა არჩევის სა-
კითხები  წყდებოდა.

 romeli sakiTxebi wydeboda TingSi?

ახალი წ. აღ-ით II საუკუნის მეორე ნახევრიდან გერ-
მანელებმა პირველად გადალახეს რომის იმპერიის 
თავდაცვის ხაზი, სადაც ტერიტორიების დაპყრობა და  
საცხოვრებლების აშენება დაიწყეს. ადრეულ შუა საუკ-
უნეების დასაწყისში აქ თანდათან თავიანთი პირველი 
სახელმწიფოები  შექმნეს.

Tanamedrove evropuli xalxebisa da saxelmwi-
foebis umravlesobis istoria Sua saukuneebis pe-
riodSia dawyebuli. evropis kontinentis dasavle-
Ti, xalxTa didi gadasaxlebis” periodSi germanul 
tomTa dasaxlebis teritoriad iyo gadaqceuli. 
Seqmnili barbarosuli* samefoebi SemdgomSi ev-
ropis Zlieri saxelmwifoebis sawyis sayrdens war-
moadgendnen.

dasavleT evropa

...tomi svevi yvela ger-
manul tomTagan yvelaze 
didi da mebrZolia... mag-
ram miwa maTTan ar aris 
dayofili da arc kerZo 
sakuTrebaSia, miwis dasa-
muSaveblad isini erT ad-
gilas erT welze didxans 
ver gaCerdebian... maTi Se- 
xedulebiT, unagiris gamo-
yeneba yvelaze didi sir-
cxvili da mSiSrobaa...

germanuli tomebi xuT 
jgufad iyofian... miwis 
ufro met nayofierebas 
misi sasuqiT uzrunvelyo-
fis gziT aRweven.

გაი იულიუს ცეზარი. აღნიშვნები 
“გალიას ომების შესახებ”

გერმანის ტომის წევრები

დიდი პლინი: 
“ბუნებრივი ისტორია”

*  barbarosebi – ძველი ბერ-
ძნებისა და რომაელების მიერ  
მათთვის უცხო ენისა და კულ-
ტურის მქონე სხვა ტომებისა 
და ხალხებისათვის წოდებული 
სახელი

11

sakvanZo sityvebi

▪  “xalxTa didi gadasaxleba”
▪  xlodvigi
▪  “salikis kanonebi”
▪  karlos didi
▪  hugo kapeti
▪  “wminda romis imperia”
▪  “vikingTa periodi”
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V საუკუნის პირველ ნახევარში ვესტ- 
გოთებს galiis* სამხრეთ-დასავლეთში,  
ხოლო ვანდალებს ჩრდილოეთ აფრიკაში 
თავიანთი სამეფოები ჰქონდათ შექმნილი. 
476 წელს იმპერატორის სამსახურში მყოფმა გერმანელი დაქირავებულების მეთაურმა, 
ოდოაკზმა ტახტიდან ჩამოაგდო დასავლეთ რომის იმპერატორი და თავისი ჯარის მიერ 
იტალიის მმართველად იქნა გამოცხადებული. Turquli tomebis mxridan evropaze  
xSiri Setevebi, aq dasavleT hunTa da avarTa saxakanos SeqmniT damTavrda. სლა- 
ვებმა  და  ფინუგორებმა  ამ  პერიოდში  ვერ  შეძლეს  თავიანთი  სახელმწიფოების  შექმნა.

V საუკუნის დასაწყისში, რომის ლეგიონებმა, იმის გამო რომ, ბრიტანეთის დატო- 
ვების შემდეგ, ადგილობრივ  
მოსახლეობაზე ირლანდიიდ-
ან და შოტლანდიიდან კელტ-
თა ტომების შეტევები დაიწ-
ყო, გერმანული ტომებიდან 
საქსები, ანგლები, იუტები და  
ფრიზები ქვეყანაში მიიწვიეს. 
ბრიტანეთში V საუკუნის მე-
ორე ნახევრიდან VII საუკუ- 
ნის დასაწყისამდე ანგლო-
საქსების შვიდი სამეფო არ-
სებობდა. ტომთა სამეფოების 
ადრეულ ფეოდალურ სახელ-
მწიფოებად გადაქცევას მათ 
შორის უმაღლესი მეფის ტი- 
ტულისათვის ბრძოლაც მოჰ-
ყვებოდა.

frankTa saxelmwifos Seqmna. ხლოდვიგის მეთაურობით  
ფრანგთა ერთმა ნაწილმა 486 წელს, სუასონთან ახლოს შემდგარ 
ბრძოლაში გალიის ჩრდილოეთ ნაწილში, ხელისუფლების დამცველი 
და შემნარჩუნებელი რომის იმპერიის წარმომადგენლის ჯარი დაამ-
არცხა. ხლოდვიგის დაპყრობების გამაიოლებელი მთავარი ფაქტორი 
ადგილობრივი მოსახლეობის რომის ხელისუფლებისადმი 
უარყოფით დამოკიდებულებას უკავშირდებოდა. ხლოდ- 
ვიგმა ადგილობრივ მოსახლეობაში გავრცელებული რე-
ლიგია ქრისტიანობა მიიღო. შემდგომში მან სხვა ფრანკი 
ტომები  თავისი  ხელისუფლების  ქვეშ  გააერთიანა.

 xlodvigis romelma RonisZiebam Seasrula mniSvnelo-
vani roli, adgilobriv mosaxleobaze xelisuflebis 
ganmtkicebaSi? 

ფრანკების საზოგადოებრივი წყობის შესასწავლად VI 
საუკუნის დასაწყისში, ხლოდვიგის დავალებით ლათი-
ნურ ენაზე შემდგარი და შემდგომ მეფეთა მიერ ტექსტში 
ნაწილობრივი დამატებების მქონე “სალიკის კანონები” 
მნიშვნელოვან  წყაროს  წარმოადგენს.

ხლოდვიგი

*  galia – ძირითადი ნაწილით თანამედროვე 
საფრანგეთის შემდგენი დასავლეთ ევროპის 
ისტორიული მხარე

“ხალხთა დიდი გადასახლება”

ფრანკთა საზოგადოების ფენები

 rukaze uCveneT “"xalxTa didi gadasaxlebis" periodSi Seqmnili 
saxelmwifoebi.
ratom iyo rom, am periodSi barbarosebis tomTagan zogierTma ver 
SeZlo Tavisi saxelmwifos Seqmna?
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ამ პერიოდში ფრანკების წარმატება მეურნეობაში, 
არა მხოლოდ ფრანკული საზოგადოების საშინაო გან-
ვითარების შედეგი იყო, არამედ იმპერიის ტერიტორი-
აზე არსებული მოწინავე მეთოდების შესწავლასა და 
ათვისებასთან იყო დაკავშირებული. მეურნეობაში ნაკ-
ლებად გამოიყენებოდა ყმათა შრომა. VI-VII საუკუნე- 
ებში ფრანკული საზოგადოების უმრავლესობას თა-
ვისუფალი  მოსახლეობა  წარმოადგენდა. 

ადრე, ტომის მეთაურ ხლოდვიგს თანდათან მმართ-
ველობის ყველა ფუნქცია მითვისებული ჰქონდა. მეფე 
მნიშვნელოვან სახელმწიფო საკითხებს მსხვილ მიწათ-
მფლობელებთან ერთად წყვეტდა. ხლოდვიგიდან მო-
ყოლებული ფრანკი მეფეები თავიანთი ხელისუფლე-
ბის გაძლიერების მიზნით დაპყრობილ მსხვილ მიწის 
ნაკვეთებს, თავიანთ ახლობლებსა და ეკლესიებს ური-
გებდნენ. მათ საკუთრებაში ასევე ყმები, ნახევრად და- 
მოკიდებული და დამოკიდებული მოსახლეობაც გა-
დაეცემოდა. ამის შედეგად, გაძლიერებული მსხვილი 
მიწათმფლობელების სეპარატისტული მცდელობების 
წინააღმდეგ ბრძოლაში დასუსტებული მეფეთა ხელი-
სუფლება თანდათან უფრო ფორმალურ სახეს იღებდა. 
ქვეყანა სხვადასხვა დამოუკიდებელ ადმინისტრაცი- 
ულ-პოლიტიკურ  ტერიტორიებად  დაიყო.

VII საუკუნის დასასრულს მსხვილ მიწათმფლო-
ბელთაგან ერთ-ერთმა შეძლო ქვეყნის მთლიანი ტე-
რიტორიის თავისი ხელისუფლების ქვეშ გაერთიან- 
ება. კაროლინგთა გვარის ხელისუფლების პერიოდში 
(IX საუკუნე), ფრანკთა სამეფოში მტკიცედ დამკ- 
ვიდრდა ფეოდალური წყობის საფუძვლები. VIII სა- 
უკუნის დასაწყისში ჩამოყალიბდა მსხვილ მიწათ-
მფლობელთა და მათზე დამოკიდებულ გლეხთა ფენები. კარლ მარტელი 732 წელს, პუ- 
ატიეს ბრძოლის დროს შეიჭრა გალიის სამხრეთით და დაამარცხა ფრანკთა სახელმწი-
ფოსათვის სერიოზული საფრთხის შემქმნელი არაბული ჯარი, რომლის შემდეგ სამხედრო 
რეფორმა გაატარა. ჯარი ძირითადად ფეოდალურ ცხენოსანთა ჯგუფებად ჩამოყალიბდა. 
მისი  მემკვიდრე  751  წელს  პაპის  თანხმობით  დედაქალაქ  სუასონში  მეფედ  გამოცხადდა.

 gaanalizeT puaties brZolis Sedegebis mniSvneloba.

karlos didis dapyrobebi. ფრანკთა სახელმწიფოს ყველაზე დიდი ძლევამოსი-
ლება კარლოსის (768-814) პერიოდს ემთხვევა. მან აწარმოა ბრძოლა არაბებთან ესპანეთში 
და ხელთ იგდო მცირე 
ტერიტორია. ასევე ჰქონ-
და წარმატებული ლაშ-
ქრობა  იტალიაში. 

კარლოსს 30 წლის 
განმავლობაში მოუწია 
მძიმე და უმოწყალო 
ბრძოლების წარმოება 
კერპთაყვანისმცემელი 
საქსების წინააღმდეგ. 
ძლიერი და მრავალ-
რიცხოვანი საქსი ტომე- 
ბის ფრანკთა სახელმწი-
ფოს შემადგენლობაში 
შესვლით დასაბამი მიე-
ცა მომავალი გერმანუ-
ლი სახელმწიფოსა და 
ხალხის  ჩამოყალიბებას. 

ფრანკთა სამეფოს ტერიტორიის გაფართოვება

1. Tu vinme mefis kanonebis 
safuZvelze sasamarTloSi ar 
gamocxaddeba, 15 solidis* 
momcveli 600 denari* unda 
gadaixados.
2. Tu Tavisufal adami-

anTagan vinme saxls gareT 2 
denaris fasis mqone raimes 
moiparavs, 600 denari unda 
gadaixados. Tu yma saxls 
gareT 2 denaris fasis mqone 
raimes moiparavs, man ukan 
unda daabrunos moparuli ni-
vTi da valdebulia aanazRa-
uros miyenebuli ziani. garda 
amisa, is 120 jer dartymiT 
unda iqnas gamaTraxebuli.

“სალიკის კანონები”

*  solid – ლათინურად "მაგარი", 
"მტკიცეს" ნიშნავს. რომისა და 
ბიზანტიის ხანაში ოქროს ფული 
(4,55 გრ)

*  denari – ლათინურად "ათიანს" 
ნიშნავს. რომის რესპულიკის 
დროს მოჭრილი ვერცხლის 
ფული

 ra iyo msxvili feodalebis gaZlierebis mizezi?
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ცოტა ხნის შემდეგ სამხრეთ სლავიანების 
დახმარებით კარლოს დიდმა შეძლო ავართა 
სახაკანოსა და ბავართა საჰერცოგოს დაშლა. 
ხელისუფლების დასასრულს ფრანკთა სახელ-
მწიფოს ტერიტორია დაახლოებით დასავლეთ 
რომის  იმპერიას  უტოლდებოდა. 

კარლოსმა ისარგებლა პაპის თხოვნით დახ-
მარების შესახებ და რომზე გაილაშქრა. პაპი 
ლეო III ამის სანაცვლოდ 800 წელს იძულებუ-
ლი გახდა იმპერატორად გამოეცხადებინა იგი. 
სახელმწიფოს დედაქალაქი ქალაქი აახენი იყო. 
ბიზანტიის იმპერატორი, რომელიც თავს რომის 
იმპერატორის ერთ-ერთ მემკვიდრედ თვლიდა, 
812 წლამდე უარს ამბობდა კარლოს დიდის 
საიმპერატორო  ხელისუფლების  აღიარებაზე. 

კარლოს დიდის სიკვდილის შემდეგ ტახტ-
ზე ასულმა მემკვიდრემ, უმაღლესი ხელისუფ-
ლების შენარჩუნებით იმპერია სამართავად 
სამ შვილს გაუყო. 840 წელს, მისი სიკვდილის 
შემდეგ, შვილებს შორის წამოწყებული გარდა-
მავალი ომები 843 წელს ვერდენში დადებული 
ხელშეკრულებით იმპერიის სამ ძმას შორის 
ოფიციალური  გაყოფით  დამთავრდა.  

dasavleT evropaSi feodaluri are- 
ulobis periodi (IX-XI saukuneebi). X სა-
უკუნის დასასრულს ხელისუფლების სათავეში 
ახალი დინასტიის წარმომადგენლის ჰუგო კა-
პეტის მოსვლის შემდეგ, პარიზი საფრანგეთის 
სამეფოს მუდმივი დედაქალაქი გახდა. XII სა-
უკუნის დასაწყისამდე მეფეთა ხელისუფლება 
მხოლოდ პარიზსა და ორლეანს შორის მყოფ 
ტერიტორიაზე ვრცელდებოდა. მსხვილი ფეო-
დალები სრულიად დამოუკიდებელნი იყვნენ. 
კლასიკურ-ფეოდალურ სახელმწიფოდ წოდე-
ბულ საფრანგეთში IX-XI საუკუნეებში დას-
რულდა  ფეოდალური ურთიერთობების  ჩამოყალიბება.

იტალიაში პოლიტიკური გათიშულობა ბატონობდა. უნგრები, არაბები და გერმანელ-
ები ხშირად თავს ესხმოდნენ იტალიელებს და იპყრობდნენ მათ სხვადასხვა ტერიტო- 
რიებს. ფრანკთა დაპყრობებმა საკმაოდ დააჩქარა ფეოდალური ურთიერთობების ჩამო-
ყალიბება ქვეყნის ჩრდილოეთ და ცენტრალურ ნაწილებში. სამხრეთ იტალიაში ფეოდა-
ლური ურთიერთობების ჩამოყალიბება, ქვეყნის ჩრდილოეთ და ცენტრალურ ნაწილთან 
შედარებით  ერთი  საუკუნის  შემდეგ,  X  საუკუნის  ბოლოს  დამთავრდა.  

გერმანიაში ფეოდალური ურთიერთობების ჩამოყალიბების პროცესი გერმანულ ტომ- 
თა საშინაო განვითარების ევოლუციის გზით ხდებოდა. უნგრების ლაშქრობებმა და-
საბამი მისცა ხუთი გერმანული საჰერცოგოს  ერთიან სამეფოდ გაერთიანებას. 919 წელს 
ხელისუფლებაში მოსულმა ჰენრი I-მა ბოლო მოუღო გარდამავალ ომებს და ქვეყანაში 
სტაბილურობა დაამყარა. ოტო I რთულ მდგომარეობაში მყოფი პაპის მიწვევით რომში  
ჩავიდა და 962 წელს აქ იმპერატორად გამოცხადდა. სახელმწიფოს კი “წმინდა რომის  
იმპერია”  ეწოდა.

 ra pirobebi iyo Seqmnili karlos didis 
imperatorad gamocxadebisaTvis?

 gansazRvreT safrangeTSi mefis xelisuflebis Taviseburebani.

 rogor daaCqares frankTa dapyrobebma italiis CrdiloeT da centralur nawilSi 
feodaluri urTierTobebis Camoyalibeba?

კარლოსის იმპერატორად გამოცხადება

843 wels karlos didis samma Svi-
liSvilma:daz karlma, germanelma 
liudovikom da lotar verdendam 
dades xelSekruleba frankTa imperi-
is sam nawilad gayofis Sesaxeb. am 
ganawilebis Sedegad SemdgomSi impe-
riis teritoriaze sami didi samefo 
- safrangeTis, italiisa da germaniis 
saxelmwifoebi warmoiqmna.

ფრანკთა იმპერიის 
გაყოფა
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ფრანკთა იმპერიის დანაწევრება

ალმან  ლუდოვიკილოტარიდაზ კარლი
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 gansazRvreT germaniaSi erTiani 
saxelmwifos Seqmnis mizez-Sedegob-
rivi kavSiri.

829 წელს მეფე ეკბერტმა ყველა 
ანგლოსაქსური საგრაფო ერთიან ად-
რე ფეოდალურ სახელმწიფოდ გა-
აერთიანა. სახელმწიფოს შექმნით, და- 
ინტერესებულნი იყვნენ როგორც ფეო- 
დალები, ასევე უბრალო მოსახლეო-
ბაც. VIII საუკუნის დასასრულიდან 
ინგლისი აწარმოებდა ბრძოლებს ნორ-
მანთა თავდასხმების წინააღმდეგ. X 
საუკუნის მეორე ნახევარში დასრულ-
და ნორმანების ქვეყნიდან გაძევება. XI  
საუკუნის შუა წლებში, მიუხედავად 
იმისა, რომ ინგლისში ჩამოყალიბდა 
ფეოდალური ურთიერთობები, უამ-
რავ ადგილას ჯერ კიდევ რჩებოდა 
თავისუფალი  თემები.

 CamoTvaleT inglisSi erTiani 
saxelmwifos Seqmnis mizezebi.

IX-XI saukuneebi CrdiloeT 
evropis istoriaSi "vikingebis 
epoqad" moixsenieba. ამ პერიოდში  
ადგილი ჰქონდა სკანდინავიური ტო-
მების ფართომასშტაბიანი ლაშქრობე- 
ბის ორგანიზებას, ახალი ტერიტორი- 
ების აღმოჩენასა და ამ ტერიტორი-
ებზე დასახლებას, ასევე საერთაშო-
რისო ვაჭრობის განვითარებას. ევრო-
პის დასავლეთში მათ ნორმანებს 
(“ჩრდილოელი ადამიანები”), ხოლო 
ბიზანტიასა და რუსეთში ვარიაგებს 
(“ფიცის ერთგული ადამიანი”) უწო-
დებდნენ. ნორვეგიელი ვიკინგები XI საუკუნის დასაწყისში მისული და დასახლებულნი 
იყვნენ  ჩრდილოეთ  ამერიკის  სანაპიროებზე.

ვიკინგების  ლაშქრობები

1. romel saukuneebs moicavs "xalxTa didi gadasaxleba"? rukaze gansazRvreT am periodSi 
sxvadasxva tomTa gadasaxlebebis mimarTulebebi.

2. ra daskvna SeiZleba gakeTdes, antikuri avtorebis mier germanuli tomebis Sesaxeb 
mowodebuli informaciiT?

3. gaanalizeT 843 wels dadebuli verdenis xelSekrulebis arsi. 
4. SeagroveT dawvrilebiTi cnobebi vikingTa Sesaxeb da moamzadeT prezentacia.
5. SeadareT erTmaneTs IX - XI saukuneebSi dasavleT evropasa da azerbaijanSi momxdari 

politikuri procesebi.

kiTxvebi da davalebebi
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aRmosavleT romis imperiis damoukidebel saxel-
mwifod CamoyalibebaSi gadamwyveti roli Seas-
rula romis imperatoris feodos I-is 395 wlis 
gadawyvetilebam. evropeli jvarosnebis dartyme-
bis qveS, XIII saukunis dasawyisSi erTi periodiT 
daSlili imperia, Tavisi xelisuflebis xelaxal 
aRdgenasa da Zveli Zlevamosilebis dabrunebas 
cdilobda.

“xalxTa did gadasaxlebaSi” monawile slaveb-
ma, mxolod ramodenime saukuneebis Semdeg daiwyes 
TavianTi saxelmwifos Seqmna.

bizantiis imperia da slavebi

sam kontinentze mdebare saxelmwifo. ბი- 
ზანტიელები თავიანთ სახელმწიფოს რომეას (რომის)  
იმპერიას უწოდებდნენ. იმის გამო, რომ აქ მოსახ-
ლეობის უმრავლესობას ბერძნები წარმოადგენდნენ, 
დასავლეთ ევროპაში მიღებული იყო, როგორც ბერ- 
ძნული იმპერია. დედაქალაქი კონსტანტინოპოლი,  
ადრე  vizantid*  წოდებულ  ადგილას  იყო  აშენებული.

 romeli movleniT Caeyara safuZveli bizantiis saxelmwifos?

 rodis hqonda droebiT dakarguli Tavisi arseboba bizantiis saxelmwifos? ra iyo amis 
mizezi?

დასავლეთ რომის იმპერი-
ისაგან განსხვავებით, ბიზან-
ტიის სახელმწიფომ “ხალხთა 
დიდი გადასახლების” პერი-
ოდში შეძლო თავისი საზღ- 
ვრების დაცვა. იმპერიის პრო-
ვინციები უფრო ხელსაყრელი 
კლიმატის ზონაში მდებარე  
ნაყოფიერ მიწებს მოიცავდა.  
VII საუკუნის შუა წლებამ-
დე, ეგვიპტის იმპერიის საწ- 
ყისს “ხორბლის საწყობი” წარ- 
მოადგენდა. სუბტროპიკულ 
რაიონებში მევენახეობა, მება- 
ღეობა ხოლო მთიან ტერიტო-
რიებზე მესაქონლეობა იყო გან-
ვითარებული. საკმაოდ შენელებულად მიმდინარეობდა ფეოდალური ურთიერთობების 
ჩამოყალიბების პროცესი. VI საუკუნეში საფუძველი ჩაეყარა მეაბრეშუმეობის მეურნეობას. 
ქვეყნის ტერიტორიაზე მდიდარი და სასარგებლო მინერალები (ოქრო, ვერცხლი, სპილ- 
ენძი, რკინა), მარმარილოს საბადოები, ნავთობის მარაგი და სხვ. არსებობდა. ხელოსნობა 
მრავალფეროვანი და უმაღლეს დონეზე განვითარებული იყო. ხელოსნები, რომლებიც 
ქალაქის მოსახლეობის ძირითად ნაწილს წარმოადგენდნენ, მუშაობდნენ დამოუკიდებ-
ლად და ასევე დასაქმებულნი იყვნენ სახელმწიფო მეურნეობაში. იმპერიის ტერიტორია, 
განსაკუთრებით მისი დედაქალაქი მნიშვნელოვან სავაჭრო გზებზე მდებარეობდა. მო- 
ნათა  შრომა  IX-XI  საუკუნეებამდე  არსებობდა

 ra iyo bizantiis ekonomikuri ganviTarebis mizezebi?

*  vizantia – ძველი ბერძ-
ნული ქალაქი, უკავშირდება 
ლეგენდარული მეფის ბიზან-
ტის სახელს.

კონსტანტინოპოლი

12

sakvanZo sityvebi

▪  bizantia
▪  “iustinianes kodeqsi”
▪  “nikas” ajanyeba
▪  slavebi

▪  slavuri saxelmwifoebi

▪  kievis ruseTis saxelmwifo

▪  CexeTis samTavro
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ბიზანტიის იმპერატორი მთელი ქრისტიანული სამყაროს ერთადერთ კანონიერ 
მმართველად ითვლებოდა. ადრე იმპერატორის ხელისუფლება მემკვიდრეობით ხასიათს 
არ ატარებდა. მაგრამ შემდგომი იმპერატორები თავიანთი ხელისუფლების განმტკიცების 
მიზნით მას თავიანთ კანონიერ მემ-
კვიდრეებს გადასცემდნენ. XII-XIII სა-
უკუნეებში იმპერატორი უკვე აბსოლ-
უტურ  ხელისუფლებას  ფლობდა.

bizantiis “oqros xana”. იმპე-
რატორ “იუსტინიანეს” (527-565) პე-
რიოდში აღმოსავლეთ რომის იმპერია 
ძლიერების პერიოდში იმყოფებოდა. ამ 
პერიოდში აშენებული სოფიას ტაძარი 
ბიზანტიის იმპერიის “ოქროს ხანის” 
სიმბოლოდ  ითვლება.

იუსტინიანემ გააძლიერა მმართვე-
ლობის სისტემა. ასე რომ, მან დაასუს-
ტა მსხვილი მიწათმფლობელობა, წარ- 
მოშობით არა თავადი, მაგრამ უნარი-
ანი და ერთგული პირები მაღალ სახ-
ელმწიფო თანამდებობებზე დანიშნა. 
მის დროს მიღებული “იუსტინიანეს 
კოდექსი” საუკუნეების განმავლობაში 
ევროპაში რომის სამართლის ძირი- 
თად წყაროდ რჩებოდა. აქ სოციალ- 
ური და ეთნიკური კუთვნილების 
მიუხედავად, იმპერატორის დაქვემდე-
ბარებაში მყოფნი კანონის წინაშე თა-
ნასწორნი  იყვნენ.

 ra mniSvnelobas atarebda qvey-
nisaTvis, iustinianes mier saSinao 
politikis sferoSi gatarebuli 
RonisZiebebi?

532 წელს გადასახადების სიმძიმე, 
ხელისუფლების ზეწოლები, ასევე იმ-
პერატორის მიერ გატარებული საეკ-
ლესიო პოლიტიკასთან დაკავშირე-
ბული უთანხმოებები კონსტანტინო-
პოლის მოსახლეობის ნიკას ("გაი-
მარჯვე!") აჯანყების მიზეზი გახდა. 
აჯანყება უმოწყალოდ იქნა ჩახშობი- 
ლი და მოკლული იქნა 30 ათასამდე 
აჯანყებული. 

იუსტინიანე ყველა საშუალებით 
ცდილობდა რომის იმპერიის ერთო- 
ბის აღდგენას. მან დაპყრობითი პო-
ლიტიკა ჩრდილოეთ აფრიკაში მყოფ 
ვანდალთა სამეფოს დაპყრობით დაიწ-
ყო. შემდგომ აწარმოა წარმატებითი 
ბრძოლები იტალიასა და ესპანეთში. 
ამავდროულად აღმოსავლეთ საზღ-
ვრებზე ბრძოლების განმგრძობმა იმ-
პერატორმა ფართო ტერიტორიები დაიპ-
ყრო. მაგრამ ეს დაპყრობითი ომები, იმის გამო რომ  დიდ საშუალებასა და ცოცხალ  
ძალას  მოითხოვდა,  დიდ  ხანს  არ  გაგრძელდა.

“ნიკას” აჯანყება კონსტანტინოპოლში ამ 
საცხენოსნო მოედანზე მოხდა

იმპერატორ იუსტინიანე თავისი 
გარშემო მყოფებთან ერთად

am dros mefesTan TaTbiri mimdinareobda: 
romeli iyo ukeTesi, aq darCena Tu gemebze 
gadaxvewa. bevri saubari Sedga yovel azrze. 
rogorc iqna dedofalma feodoram Tqva: 
“Cemi azriT, axlandel mdgomareobaSi gaq-
ceva rom iyos gadarCenisaken mimyvani, CvenT-
vis mainc araa xelsayreli. yvela vinc am 
qveynad mosula, yvela unda mokvdes, magram 
erTxel mmarTvelad myofi piris mawanwaloba 
autanelia. ase rom mmarTvelo! Tu gaqceva 
gsurs es Zneli ar aris. Cven bevri fuli 
gagvaCnia, ager zRva, ager gemebi. magram Sen 
gadarCenis Semdeg ecade, rom sikvdili ga-
darCenaze maRla arodes geWiros...”

“ნიკას” აჯანყების დროს, იუსტინიანეს 
მხრიდან რჩევების მიცემის შესახებ. 

ბიზანტიელი  მწერლის, პროკოპი 
კესარიელის მოგონებები

 gaanalizeT mocemuli wyaro.
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სლავური და თურქული ტომების თავდასხმებმა იუსტინიანე აიძულა დათმობებზე 
წასულიყო. ასე რომ, ის ამ ტომების გავლენის ქვეშ იძულებული გახდა ბალკანეთის 
ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთ მხარეში მათ დასახლებაზე ნებართვა გაეცა. VI საუკუნის 
შუა წლებიდან სლავების იმპერიის ტერიტორიაზე განთავსებამ, ბიზანტიაში მონათ-
მფლობელური  წესების  ფეოდალური  წესებით  ჩანაცვლების  პროცესი  დააჩქარა.

imperiis daknineba. იუსტინიანეს სიკვდილის შემდეგ ხელისუფლების სათავეში 
მოსული მისი მემკვიდრე დაცარიელებული ხაზინით, გაკოტრებული მოსახლეობითა და 
შერყეული ჯარიანად რამდენიმე მტრის ალყაში უმწეო აღმოჩნდა, რომლის შედეგად 
დაკარგული იქნა ესპანეთსა და იტალიაში დაპყრობილი მიწები. VII საუკუნის პირველ 
ნახევარში იმპერია აღმოსავლეთიდან არაბთა შემოსევების წინაშე აღმოჩნდა. დაკარგა 
თავისი ყველაზე მდიდარი პროვინციები: ეგვიპტე, სირია, ჩრდილოეთი მესოპოტამია და 
პალესტინა. არაბულმა არმიამ რამდენიმეჯერ ალყაში მოაქცია კონსტანტინოპოლი. ამავე 
საუკუნის ბოლოს ახლად შექმნილმა ბულგარეთის სახელმწიფომ იმპერიის საზღვრებზე 
საშიში თავდასხმები განახორციელა. აღმოსავლეთ რომის იმპერია შემდგომშიაც უცხო 
ხალხების (უნგრები, ნორმანები, სელჩუკები, ჯვაროსნები, ოსმალები) მრავალჯერადი 
თავდასხმების წინაშე აღმოჩნდა. ეს თავდასხმები ცვლიდა იმპერიის საზღვრებს. რაც უფრო 
ძნელდებოდა სახელმწიფო საზღვრების დასუსტებული ჯარით დაცვა, დიპლომატიური 
უნარ-ჩვევები მისი მთავარი იმედი ხდებოდა. ბიზანტიელი დიპლომატები დახე-
ლოვნებულნი იყვნენ მოლაპარაკებების წარმოების, კავშირების დამყარებისა და მტრების 
ურთიერთდაპირისპირების საქმეში. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულ პერიოდებში 
იმპერია ხელახლა ძლიერდებოდა, XII საუკუნის დასასრულიდან იმპერატორები უკვე 
სახელმწიფოს არა ადრინდელი ძალის აღდგენას, არამედ შემორჩენილი ნაწილობრივი 
გავლენის  შენარჩუნებას  ცდილობდნენ. 

 gaanalizeT iustinianes Semdgomi bizantiis mdgomareoba.

ბიზანტიის იმპერია იუსტინიანეს მმართველობის დროს (527–565)

 uCveneT rukaze iustinianes dapyrobebi.
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slavuri saxelmwifoebis Seqmna. სლავური ტომები 
VI-VII საუკუნეებში დასავლეთში მდინარე ელბა და ოდერი- 
დან მოყოლებული, აღმოსავლეთით ცენტრალურ და აღმო-
სავლეთ ევროპის ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ. დასავლეთ-
ით სლავების მეზობლები გერმანელები და კელტები; ჩრდი-
ლოეთითა და ჩრდილო-აღმოსავლეთით ბალტები და ფინო-
უგორები; აღმოსავლეთით სკვითები, სარმატები, ბულგარები 
და  ხაზარები;  სამხრეთით  კი  ბერძნები  და  რომაელები  იყვნენ. 

სლავების შესახებ პირველი წერილობითი ცნობები VI 
საუკუნის შუა წლების ბიზანტიურ წყაროებში გვხვდება.
სლავები ძირითადად მიწათმოქმედებას, მესაქონლეობას, მე-
ნადირეობას და მეთევზეობას მისდევდნენ. განვითარებული 
იყო ასევე სახლის ხელოსნობა. ომში დატყვევებული პირები 
მეურნეობაში ყმებად გამოიყენებოდნენ. მაგრამ სლავური 
ტომები  ერთმანეთს  ყმებად  არ  აქცევდნენ. 

ტომთა გაერთიანებებს მმართველობისა და სამხედრო  
ფუნქციის შემსრულებელი და დრუჟინაზე დამყრდნობი  
მთავრები მეთაურობდნენ. მნიშვნელოვანი საკითხების გან- 
ხილვა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება ვეჩედ წოდებულ სახალხო კრებაზე ხდე- 
ბოდა. თავიანთი სახელმწიფოს შექმნის მიჯნაზე სლავები სამეზობლო თემის ყოფაში 
ცხოვრობდნენ. ყოველ ოჯახს თემის მეურნეობაში სათესად ვარგისი მიწის ნაკვეთი გა- 
აჩნდა. სლავები კერპთაყვანისმცემლები იყვნენ და მათ შორის ფართოდ გავრცელებული  
იყო ტოტემის რწმენა. VI-VII საუკუნეებში სლავები გადაადგილდნენ დასავლეთის, აღმო-
სავლეთის, ჩრდილოეთისა და სამხრეთის მიმართულებით. ისინი აქ ახალ ტერიტორიებზე 
დასახლდნენ. ამის შედეგად ჩამოყალიბდა სლავების სამი ჯგუფი: დასავლეთი, აღმოსავ- 
ლეთი  და  სამხრეთი  სლავები.

 ra roli Seasrula slavebis sam jgufad Camoyalibebam Tanamedrove slavebis cxovrebaSi?

დასავლეთი სლავების მიერ 
შექმნილი samos saxelmwifo 
პირველ სლავურ სახელმწიფოდ 
ითვლებოდა. VII საუკუნის პირ-
ველ ნახევარში წარმოშობილი 
ეს სახელმწიფო ამჟამინდელი 
ჩეხეთისა და ავსტრიის ტერი- 
ტორიების ერთ ნაწილს მოიც-
ავდა. ის 30 წლამდე პერიოდში 
განაგრძობდა თავის არსებობას 
და ბოლოს ავარების მიერ იქნა 
დაშლილი.

სლავების ძლიერი სახელ-
მწიფო IX საუკუნის დასაწყისში 
შექმნილი moraviis samTavro 
იყო. IX საუკუნის მეორე ნახე-
ვარში მთავარმა svitopolkma 
შეძლო საკმაოდ გაეფართოებინა 
სახელმწიფო  ტერიტორიები. 

X საუკუნის დასაწყისში უნ-
გრელების დარტყმების ქვეშ და- 
შლილმა ამ სახელმწიფომ დი-
დი გავლენა მოახდინა მთლი- 
ანი სლავური სამყაროს კულტუ-
რულ  განვითარებაზე.

 rogori asaxva hpova slavebis kulturul ganviTarebaze gavlenis momxdenma am saxelmwi-
fom, momaval slavur saxelmwifoebriv tradiciebSi?

სლავები და მათი მეზობლები VII-VIII საუკუნეებში

სლავური დრუჟინის 
მებრძოლი
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882 wels, ნოვგოროდის ვარიაგი წარმოშობის მთავრის olegis მიერ კიევის ხელში 
ჩაგდებით safuZveli Caeyara Zvel rusul saxelmwifos. ამ სახელმწიფოს, ასევე 
დედაქალაქის სახელთან დაკავშირებით kie-
vis ruseTis saxelmwifosac  უწოდებდნენ. 
სახელმწიფოს მოსახლეობის ძირითად ნაწილს 
აღმოსავლეთ სლავები და ფინო-უგორული 
ტომები შეადგენდნენ. ის აწარმოებდა ბრძო-
ლებს ბიზანტიის იმპერიისა და ხაზართა 
სახაკანოს წინააღმდეგ. IX-XI საუკუნეებში, 
რუსების სამხედრო რაზმები ძარცვის მიზ-
ნით თავს ესხმოდნენ აზერბაიჯანის კასპიის 
ზღვისპირა  ტერიტორიებს. 

მთავარი vladimiri ხელისუფლების გან- 
მტკიცებისათვის ერთღმერთიანობაზე დაფ- 
უძნებული ახალი რელიგიის მიღებას ცდი- 
ლობდა. მან რამდენიმე რელიგიური სარ-
წმუნოების შესწავლის შემდეგ შესაბამისად 
ჩათვალა ბიზანტიის ქრისტიანული ეკლესია.  
988 წელს კერპთაყვანისმცემელი ძველი რუ-
სეთის სახელმწიფო ქრისტიანულ სახელმწი-
ფოდ გადაიქცა. XI საუკუნის პირველ ნახე- 
ვარში მთავარ iaroslav brZenis ხელისუფ-
ლების წლებში ძველი რუსული სახელმწიფო 
თავის ყველაზე ძლიერ პერიოდში იმყოფებოდა. XII საუკუნის მეორე მეოთხედიდან  
ძველი  რუსული  სახელმწიფო  დამოუკიდებელ  სამთავროებად  დანაწილდა. 

 ra roli Seasrula kievis ruseTis saxelmwifos Seqmnam aRmosavleT slavebis istoriaSi?

 Tqveni azriT, ras isaxavda miznad mTavari vladimiri qristianobis miRebiT?

X საუკუნის დასაწყისში რამდენიმე ჩეხმა მთავარმა წარმატებით მოიგერია უნგრების 
შემოსევები და საფუძველი ჩაუყარეს დამოუკიდებელი CexeTis samTavros. 1086 წელს 
ჩეხეთის მთავარმა მეფის ტიტული მიიღო. XI საუკუნის დასასრულს ჩეხეთი რომის იმ-
პერიის შემადგენლობაში შევიდა. X საუკუნის შუა წლებში შეიქმნა polonoTis sam- 
Tavro. X საუკუნის ბოლოსა და XI საუკუნის დასაწყისში პოლონეთის მთავრებმა ხელ- 
ში ჩაიგდეს კიევის რუსეთის სახელმწიფოს ტერიტორიების ერთი ნაწილი. 1025 წელს  
მთავარი  boleslav mamaci  დედაქალაქ  gneznoSi  ხელმწიფედ  იქნა  გამოცხადებული.

რუსები ქრისტიანობას იღებენ

1. gamijneT erTmaneTisagan bizantiisa da dasavleT romis imperiebi. 

2. ganmarteT VI-VII saukuneebSi momxdari politikuri cvlilebebis gavlena bizantiis 
imperiis social-ekonomikur cxovrebaze.

3. gansazRvreT, XI saukuneSi CexeTisa da poloneTis saxelmwifoebis istoriaSi momxdari 
msgavsi movlenebi.

kiTxvebi da davalebebi

 riT gansxvavdeboda CexeTis samTavro sxva slavuri saxelmwifoebisagan?
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mecniereba da ganaTleba. არაბებმა, დიდი ტერიტორიების დაპყრობის შემდეგ, 
ისარგებლეს აქ მაცხოვრებელ ხალხთა კულტურით და მდიდარი ისლამური კულტურა 
შექმნეს. საერთო ენა - არაბული, უამრავ ხალხებს ერთმანეთის კულტურული მიღწევების 
შესწავლის საშუალებას აძლევდა. არაბულ ენაზე თარგმნილი და ფართოდ გავრცელებუ-
ლი იყო ანტიკურ მოაზროვნეთა ნაწარმოებები. 805 wels baRdadSi Seqmnil “cod-
nis saxlSi” sxvadasxva enaze Semdgari xelnawerebi inaxeboda. იმ დროს პოპუ- 
ლარულ სამეცნიერო ცენტრთაგან ერთ-ერთი კორდოვის სახალიფოში მოქმედებდა. აქ არ- 
სებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, არა მარტო მუსლიმანური სამყაროდან, არ-
ამედ ქრისტიანულ ქვეყნებიდანაც ახალგაზრდები ცოდნის შესაძენად მიემგზავრებოდნენ.

 Ara roli Seasrula islamurma civilizaciam antikuri drois kulturis dRevandel 
dRemde moRwevis saqmeSi?

 rogor warmoidgenT “codnis saxls”?
სახალიფოში სამი სახის სკოლა მოქმე-

დებდა. დაწყებით სკოლებს მოლლახანები 
ეწოდებოდა. აქ მოსწავლეებს ყურანს, სუნ-
ნასა და შარიათის საფუძვლებს ასწავლიდ-
ნენ, ასევე აძლევდნენ პირველ დაწყებით 
ცოდნას სხვადასხვა მეცნიერებების შესა-
ხებ. მდიდრების შვილები განათლებას სახ- 
ლში იღებდნენ. ქალაქებში უმაღლესი სას-
წავლებლები-მედრასები მოქმედებდა. მედ- 
რასებში თეოლოგიას, ლოგიკას, აღმოსავ- 
ლურ ენებს, მათემატიკასა და საბუნების-
მეტყველო მეცნიერებებს ასწავლიდნენ. 
სწავლების ენა არაბული იყო. ყველაზე 
პოპულარული მედრასები მექაში, კაირ- 
ოში, სამარყანდსა და ბაღდადში მდება-
რეობდა. კონდოვაში გახსნილი იყო სპე- 
ციალური მუსიკალური სკოლა. ნიჭიერი 
აზერბაიჯანელი ახალგაზრდებიც უმაღ- 
ლესი განათლების მისაღებად ამ ქალა- 
ქებში მიდიოდნენ. თვალსაჩინო აზერბაი- 
ჯანელი პოეტი ხათიბ თებრიზი 40 წლის 
განმავლობაში ბაღდადის ნიზამიას მედ-
რასაში ასწავლიდა. სახალიფოში განვითარებული იყო მათემატიკის, astrologiis*, 
ისტორიის, გეოგრაფიისა და სხვა მეცნიერებები. VIII-IX საუკუნეებში ძველ ბერძენ, ინ- 
დოელ და ირანელ მეცნიერთა ნაწარმოებების არაბულ ენაზე თარგმნის მიზნით, მსხვილ 
ქალაქებში  “სიბრძნის  სახლად”  წოდებული  სპეციალური  ცენტრები  იყო  შექმნილი.
 gaanalizeT saxalifoSi mecnierebisa da ganaTlebis ganviTarebis kavSiri islamis reli-

giasTan. ra siaxleebi Semoitana islamis religiam ganaTlebis ganviTarebaSi?

antikuri kultura daiSala da misi adgili Sua 
saukuneebis kulturam daikava. adre Sua saukuneeb-
Si, dasavleTSi kulturis dakninebis periodSi, aR-
mosavleTSi Tavi iCina islamis civilizaciam, daiwyo 
mecnierebisa da kulturis ayvaveba.

kultura13

გაკვეთილის დრო მადრასაში

*  Aastrologia – ციური სხეულებითა და 
მათი მოძრაობით ადამიანების ხასიათისა და 
სოციალური კავშირების განმსაზღვრელი, 
მაპროგნოზირებელი და სისტემაში მომყვანი 
ადათებისა და რწმენების დასახელება

sakvanZo sityvebi

▪  codnis saxli

▪  al-biruni

▪  dedaqalaqis ambebi

▪  orxon-eniseis Zeglebi

▪  universiteti
▪  bizantiuri arqiteqtura
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კულტურისა და სავაჭრო ცენტრების მქონე მსხვილ ქალაქებში 
ცნობილი მეცნიერებები ცხოვრობდნენ. ევროპაში ავისენას სახელით 
ცნობილ იბნ სინას მედიცინის შესახებ 100-მდე ნაწარმოები ჰქონდა 
დაწერილი. მის მიერ მომზადებულ “სამედიცინო ენციკლოპედიას” მთელ  
მსოფლიოში  პოპულარობა  ჰქონდა  მოპოვებული. 

არისტოტელეს შემდეგ მეცნიერების კლასიფიკაციის წარმომდგენი 
მეორე მეცნიერი მაჰამმად ელ ფარაბი იყო. მან ისტორიაში “მეორე მას-
წავლებლის”  სახელი  მოიხვეჭა.

მსოფლიოში პირველი გლობუსის დამზადება აბუ რეიჰან ალ-ბირუ-
ნის სახელს უკავშირდება. ბირუნიმ პირველმა წარმოადგინა აზრი 
დედამიწის  მზის  გარშემო  ტრიალის  შესახებ.

თურქულ ხალხებს კუთვნილი ყველაზე მნიშვნელოვანი წერილო-
ბითი წყაროები V-X საუკუნეებში ქვებზე დაწერილი ორხონ-ენისეის 
ძეგლებია. ამ ძეგლების შესახებ პირველი მონაცემები XII საუკუნის 
ავტორის ალ-ადინ ათა მალიქის ნაწარმოებში გვხვდება. ჩრდილოეთის 
ომის დროს რუსებთან ტყვედ ჩავარდნილმა ფილიპ სტრალენბერგმა, 
ციმბირის ტობოლის პროვინციაში გადასახლებაში ყოფნისას ჩუვაშე- 
ბის, იაკუტებისა და თათრების საფლავებზე არსებული წარწერები 
გადაიწერა და შემდგომში ევროპაში წაიღო. თურქული ნაწერები 
პირველად დანიელმა მეცნიერმა ვილჰელმ ტომსელმა წაიკითხა. მის შემდეგ ეს ნაწერები 
რუსმა  მეცნიერმა  რადლოვმა  და  სხვებმა  გამოიკვლიეს. 

ორხონ-ენისეის ძეგლთა უმრავლესობა 38 ასოსგან შემდგარი გოითურქული ანბანით 
იყო დაწერილი. ისინი მარჯვნიდან მარცხვნივ და 
ზემოდან  ქვევით  იწერებოდა.

VI საუკუნემდელ თურქებს თავისებური კა-
ლენდარი გააჩნდათ. დროს, მხოლოდ ბალახების 
ფერებით განსაზღვრავდნენ. VIII საუკუნეში თურ- 
ქებმა “ცხოველური კალენდარი” მიიღეს. ამ კალენ-
დრის მიხედვით ყოველი წელი სხვადასხვა ცხო-
ველთა სახელებს (ძაღლი, ცხვარი, გველი და სხვ.) 
ატარებდა, რომელიც ყოველ თორმეტ წელიწადში 
მეორდებოდა. თურქები ამავდროულად “ცოცხალ 
ქრონოლოგიასაც” იყენებდნენ. მაგალითად “როცა 
ქულ ტიგინი 26 წლის იყო, ჩვენ ყირღიზებზე 
გავილაშქრეთ“, ან “ქულ ტიგინი ამ ბრძოლაში 30 
წლის  იყო”  და  ა.შ. 

შუა საუკუნეებში თურქი ხალხების კულტურის 
განვითარება ისლამის რელიგიისა და არაბული 
ენის გავრცელებასთან იყო დაკავშირებული. ცენ-
ტრალური აზიის ქალაქები ურგენჯი, მერვი, ბუ-
ხარა და ხორეზმი თურქთა ძირითად სამეცნიერო 
ცენტრებს წარმოადგენდა. ქალაქ მერვში 10 დიდი 
ბიბლიოთეკა  იყო.

 amJamad, romeli qveynis teritoriis Semadgen-
lobaSi Sedis qalaqi mervi?

ძველ თურქებს უცხო კულტურების მიმართ არა 
ერთნაირი შეხედულება გააჩნდათ. ბრძენი ტონიუკ-
უკი, ისტორიკოსი და მწერალი იოლუგტაქინი, აგ- 
რეთვე სხვა გოითურქი განათლებულნი ერიდებოდ-
ნენ ჩინეთის კულტურული ზეგავლენის ქვეშ მო- 
ხვედრას. მიუხედავად იმისა, რომ ტონიუკუკი აღ-
იარებდა ჩინეთში განათლების მიღებასა და თავის 
ჩინური კულტურის გავლენის ქვეშ ჩამოყალიბებას, 

 Tqveni azriT, ratom iyo Turqul nawerTa nimuSebi aRmoCenili ruseTis teritoriaze?

იბნ სინა

ალ-ბირუნი

ორხონ ენისეის ძეგლი

ვილჰემ ტომსენი ვასილი რადლოვი
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მაინც განათლება-კულტურის ამ წყაროს წინააღმდეგ გამოდიოდა. სხვა სიტყვებით, არა 
მარტო სახელმწიფოებს შორის, არამედ კულტურებს შორისაც კი ბრძოლებს ჰქონდა  
ადგილი.

 Tqveni azriT, raSi gamoixateboda Zvel Turq ganaTlebulTa Cinuri kulturis gavle-
nis qveS moxvedrisagan gaqceva? 

ჯერ კიდევ ჩვ. წ. აღ-მდე II საუკუნეში ჩინეთში გამოგონილი ქაღალდის წარმოება, 
შემდგომში ადრე შუა საუკუნეებში, არაბთა საშუალებით ევროპაში იყო გავრცელებული.  
VIII saukuneSi pekinSi “dedaqalaqis ambebis” saxelwodebis yoveldRiuri 
gazeTi gamoicemoda. ამ გაზეთში იმპერატორის განკარგულებები და სხვა მნიშვნელო-
ვანი ცნობები ქვეყნდებოდა. XI საუკუნეში “აკრეფის შრიფტის” დახმარებით საფუძველი 
ჩაეყარა წიგნის ბეჭდვას, მაგრამ იეროგლიფების სიმრავლის გამო, ამ მეთოდებმა სასარ-
გებლო შედეგი ვერ გამოიღო. VII საუკუნეში ჩინეთში “მეცნიერთა პალატის” შექმნა, აქ 
მეცნიერული  ცოდნის  მაღალ  დონეზე  მეტყველებდა.

 ÇCineTSi gamogonil romel siaxleebs icnobT?

ჩინეთში დიდ ყურადღებას აქცევდნენ 
განათლებას. მხოლოდ დედაქალაქში 8 სხვა-
დასხვა სკოლა არსებობდა. ძირითად სა-
განმანათლებლო დაწესებულებად არა სახ-
ელმწიფო სკოლები, არამედ კერძო სკოლები 
ითვლებოდა. სამსახურებრივ საფეხურებზე 
ასვლისათვის საჭირო ხდებოდა რთული გა-
მოცდების ჩაბარება. მას, ვისაც მოხელეობა 
სურდა, კარგად უნდა სცოდნოდა ისტორია  
და ფილოსოფია, ასევე უნდა ჰქონოდა ხატ-
ვისა  და  გალექსვის  უნარი. 

ჩინეთში განათლების სისტემის ჩამოყა-
ლიბებასთან ერთად ვითარდებოდა მეცნი-
ერებაც. ექიმები ამზადებდნენ წამლებს სხვადასხვა მცენარეებით და ატარებდნენ რთულ 
ქირურგიულ ოპერაციებს. აქ ჩინური მედიცინის დიდ წარმატებათაგანი ყვავილას მი- 
მართ  აცრის  ჩატარება  იყო.

დასავლეთ ევროპული ქვეყნებისაგან 
განსხვავებით, ადრე შუა საუკუნეების და- 
საწყისში ბიზანტიური კულტურა არ დაკ-
ნინებულა, პირიქით, უფრო განვითარებუ- 
ლი აღმოჩნდა. ქვეყანაში ბევრი განათლე-
ბული ადამიანი იყო. საეკლესიო სკოლებ- 
თან ერთად, კერძო და სახელმწიფო სკო-
ლებიც  მოქმედებდა.

IX საუკუნეში, კონსტანტინოპოლში მოქ-
მედი უმაღლესი სასწავლებელი, რომელშიც 
ცნობილი მეცნიერი ლევ მათემატიკი მოღ-
ვაწეობდა, განთქმული იყო მთელ ევროპა- 
ში. ამ მეცნიერს, იმპერატორის სასახლე-
ში წყლით მომუშავე ლიფტი ჰქონდა დამ-
ზადებული. VII საუკუნეში გამოგონილ 
“ბერძნულ ცეცხლს” საკმაოდ განემტკიცე-
ბინა  ბიზანტიის  არმია. 

1045 წელს ევროპის კულტურის ისტორიაში ადგილი ჰქონდა კიდევ ერთ მნიშვნელო-
ვან მოვლენას - გაიხსნა ბიზანტიის უნივერსიტეტი. ბიზანტიისაგან განსხვავებით და- 
სავლეთ ევროპაში განათლებისა და მეცნიერების დონე არ იყო მაღალი. ქვეყანაში ძალი-
ან ცოტა განათლებული იყო. ჭკვიანებად ძირითადად ეკლესიის მსახურნი ითვლებოდ- 
ნენ, რადგან მათ წერა-კითხვა შეეძლოთ. კარლოს დიდის მიერ შექმნილი ფრანკთა 
იმპერიას ჭკვიანი მოხელეები და მოსამართლეები ესაჭიროებოდა. ამიტომაც იყო, რომ 
იმპერატორი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა განათლებას, მეცნიერებასა და 
კულტურას. კარლოს დიდმა რელიგიის მსახურების მოსამზადებლად მონასტრებში გახსნა 
სკოლები. მან ქალაქ აეხენში შექმნა ლიტერატურული ასოციაცია - “სასახლის აკადემია”.  

ჩინეთში დაბეჭდილი ყველაზე ძველი გვერდი

წმინდა წიგნების ასლების გადაღება

 gaanalizeT da SeafaseT CineTis ganaTlebaSi arsebuli ganviTareba rogorc mecnieruli 
warmatebebis Sedegi.
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მისი დავალებით ქალაქ აეხენში სასახლეები და ეკ-
ლესიები იყო აშენებული. ეკლესიასა და მონასტრებ-
ში წიგნების ასლებად გამრავლებას უზრუნველყოფ-
დნენ. ტექსტები ხშირად ფრინველის ბუმბულით 
პერგამენტზე იწერებოდა. კარლოს დიდის პერიოდ- 
ში ფრანკთა იმპერიაში მომხდარი სიახლეები ისტო-
რიაში  “კაროლინგის  გამოფხიზლებად”  მოიხსენიება.  

ინდოელ მათემატიკოსებს შეეძლოთ წილადებ- 
ზე მოქმედებების შესრულება, რიცხვის პროცენტის 
გამოთვლა, ფიგურის ფართობისა და სხეულის 
მოცულობის გამოანგარიშება. V-VI საუკუნეებში 
მცხოვრებმა ცნობილმა მეცნიერმა არიაბჰატამ  
π (პი) რიცხვი განსაზღვრა მაღალი მიახლოებით. 
ისინი გამოთქვამდნენ მოსაზრებებს დედამიწის სა-
კუთარი ღერძის გარშემო ბრუნვის შესახებ, დამუ-
შავებული და გამზადებული ჰქონდათ თეორიები 
მზისა და მთვარის დაბნელების შესახებ. ინდოელი ასტრონომები ამბობდნენ, რომ დე-
დამიწა ბირთვის ფორმისაა და მისი წრეწირის სიგრძე 48 ათას კმ-თან ახლოსაა. ინდო- 
ელებს  ვარსკვლავების  თანავარსკვლავედებად  დაჯგუფებაც  შეეძლოთ. 

ინდოელი ექიმები ავადმყოფობას სხეულის სიცხის, პულსის ცემის, აგრეთვე კანისა 
და ენის ფერის მიხედვით განსაზღვრავდნენ. ისინი ხვდებოდნენ, რომ ავადმყოფის 
გამოჯანმრთელებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა სუფთა ჰაერი, მზის შუქი, ფი-
ზიკური ვარჯიში და სწორი კვება. ექიმები რთულ ქირურგიულ ოპერაციებს ატარებდნენ. 
იმ პერიოდში 200-მდე ქირურგიული ხელსაწყო და უამრავი ტკივილგამაყუჩებელი წამ- 
ლები  გამოიყენებოდა. 

xelovneba da arqiteqtura. სა-
ხალიფოს ქვეყნებში ხელოვნების ყვე- 
ლაზე განსაკუთრებული სახეობა არქი- 
ტექტურა იყო. იმიტომ, რომ ისლამის  
გავრცელების თავდაპირველ პერიოდში 
ცოცხალი არსებების გამოსახულებების 
დახატვა აკრძალული იყო. ეს კი აფერ-
ხებდა მხატვრობისა და მოქანდაკეობის 
განვითარებას.

თურქებმა ისლამური რელიგიის მი-
ღების შემდეგ, მეჩეთების, მინარეთების, 
მედრასებისა და ქარვასლების მშენებ-
ლობა დაიწყეს. ღაზნის სახელმწიფოს 
არქიტექტურაში მნიშვნელოვანი ადგი-
ლი  დიდი  ბაზრის  მეჩეთს  ეკავა.  

 ratom iyo rom, Sua saukuneebSi evropaSi ZiriTa-
dad religiis msaxurebi iyvnen ganaTlebulni?

 SeagroveT damatebiTi cnobebi indoeTSi maTematikisa da astronomiis mecnierebebis ganvi-
Tarebis Sesaxeb.

 azerbaijanSi Sua saukuneebSi aSenebuli 
islamis kulturas kuTvnili Zeglebi-
dan, romlebis CamoTvlas SeZlebT?დიდი ბაზრის მეჩეთი

ra aris aso?-istoriis guSagi.
ra aris sityva? - sulis gan-

dgomileba.
ras hgavs adamiani? - Rumels.
ra hqmnis sityvas? - ena.
ra aris ena? - haeridan mosu-

li katastrofa.
ra aris sicocxle? - bednier-

TaTvis sixaruli, xolo ube-
durTaTvis mwuxareba - lodinia 
sikvdilisa.

სასახლის აკადემიის მეთაურის 
ალკუინის (IX -საუკუნე) 

გრამატიკის სახელმძღვანელოდან

III-XI საუკუნეების ევროპის კულტურის 
თავისებურებები

adreuli Sua saukuneebis evropis kultura

ანტიკური 
კულტურის 

დაშლა

ჩამორჩენილობა 
აღმოსავლეთსა და 

ბიზანტიასთან შედარებით

რელიგიის ბატონობა 
განათლებასა და 

მეცნიერებაზე
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1. ras niSnavs “karolingis gamofxizleba”? ra aris misi istoriuli mniSvneloba?
2. SeafaseT orxon-eniseis ZeglTa mniSvneloba Turqi xalxebisaTvis.
3. gamoTqviT Tqveni azri gamoTqma “Zveli damwerlobis saxeobebi Tanamedrove anbanebis 

safuZvelia”-s Sesaxeb.
4. ra kvali datova mecnierebisa da ganaTlebis ganviTarebam adamianTa cxovrebiseul 

wesebze? ra saxis fundamentalur sayrdens warmoadgens es kvali Tanamedrove saxel-
mwifoebriobis CamoyalibebaSi? SeafaseT.

kiTxvebi da davalebebi

ინდოელ ხალხსაც, ისევე როგორც ჩინელებს 
ძველთაგანვე თავიანთი შრომისმოყვარეობით დი- 
დი პატივი ჰქონდათ მოპოვებული. ჭკვიანი ინდო-
ელი ხელოსნები თიხით, ოქროთი და ვერცხლით 
თვალსაჩინო ჭურჭლებს ამზადებდნენ. სპილოს 
ძვლით და ხით დამზადებული ნივთები მეზობელ 
ქვეყნებშიც უმაღლეს შეფასებას ჰპოვებდა. დახ-
ვეწილი და ელეგანტური ქსოვილები ინდოელი 
მქსოველების  ნიჭიერებაზე  მეტყველებდნენ.

ბიზანტიის არქიტექტორულ ძეგლებს შორის 
ქრისტიანული ძეგლები უმრავლესობას წარმოად-
გენდა. ეკლესია თან მსოფლიოს მცირე მოდელად  
და  თან  ღმერთის  სახლად  ითვლებოდა.

ეკლესიები ბიბლიიდან მოყვანილი სიუჟეტები-
თა და ხატებით იყო შემკობილი. VI საუკუნეში 
ბიზანტიაში იმპერატორ იუსტინიანეს ბრძანებით 
“სოფიას” სამლოცველო იქნა აშენებული. ეს პოპუ-
ლარული ძეგლი 10 ათასი ადამიანის 5 წლიანი 
მუშაობის შედეგად იქნა დასრულებული. მას “სას-
წაულთა  სასწაულს”  უწოდებდნენ.

ამ პერიოდში, როგორც ბიზანტიაში, ასევე და- 
სავლეთ ევროპაში “წმინდათა ცხოვრების” შესა- 

ხებ უამრავი ნაწარმოები იყო გავრ-
ცელებული. ამ ნაწარმოებების ძირ- 
ითადი იდეა სარწმუნოება და შეწ-
ყალება  იყო. 

ადრეულ შუა საუკუნეებში და- 
სავლეთ ევროპაში აშენებულ არქი-
ტექტორულ ღირსშესანიშნაობებს  
შორის მნიშვნელოვანი ადგილი 
კარლოს დიდის იმპერიის დედა-
ქალაქ აეჰანში მდებარე მთავარ ეკ-
ლესიას ეკავა.

wyalsacavis aSeneba, impera-
tor konstantine I-is xelisuf-
lebis periodSi (306-337 wlebi) 
daiwyo da imperator iustiniane 
I-is xelisuflebis periodSi, 532 
wels iqna dasrulebuli.
aq gvalvisa da alyis SemTxve-

visaTvis qalaqis wylis rezervi 
inaxeboda. am wyalsacavSi wyali 
qalaqidan 20 km. CrdiloeTiT 
mdebare tyeSi arsebuli wyaro-
ebidan, wylis milis saSualebiT 
miewodeboda.
wyalsacaviT XVI saukunem-

de sargeblobdnen. sasaxlis 
baRis sarwyavad wyali aqedan 
miewodeboda. Tumca vinaidan 
muslimani Turqebi gamdinare 
wylebs aniWebdnen upiratesobas, 
wyalsacavi gamouyenebeli darCa 
da mouvlelobisagan TandaTan 
daiviwyes.

მიტოვებული  წყალსაცავი

წმინდა სოფიას ტაძარი

ააჰენის ეკლესია
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klasikuri Sua saukuneebi

Sua saukuneebis XI-XV saukuneebis momcvel meore etaps xSirad “kla-

sikur Sua saukuneebs” uwodeben. yovelive es ki, im periodis sazogadoe-

baSi momxdar mniSvnelovan cvlilebebTan da feodaluri wesebis ganmtki-

cebasTan iyo dakavSirebuli. am periodSi daiSala msoflios yvelaze 

xangrZlivi istoriis mqone bizantiis imperia. aziaSi Seiqmna axali da 

Zlieri - selCukTa, did monRolTa, osmalebis, TeimurTa da sxvaTa impe-

riebi.

klasikur Sua saukuneebSi evropaSi ayvavda Zveli qalaqebi. aseve iqm-

neboda axali qalaqebic. qalaqebsa da soflebs, aseve provinciebsa da 

qveynebs Soris izrdeboda qonebrivi gacvla, xolo naturaluri meurneo-

ba TandaTan iSleboda. qalaqebis gamravlebam da vaWrobis ganviTarebam 

xeli Seuwyo centralizebuli saxelmwifoebis Camoyalibebas. Seiqmna 

saxelmwifoebi safrangeTsa da inglisSi. gaZlierda mefis xelisufleba. 

feodaluri areulobis periodSi, evropaSi Semcirda erTaderTi organi-

zebuli Zalis mqone  eklesiis gavlena saxelmwifo saqmeebze. qalaqebis 

momatebam da qveynebs Soris vaWrobis ganviTarebam biZgi misca kulturis 

ayvavebas.

konstantinopolis dapyroba. 1453 weli
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დედაქალაქები

“aRmosavleTisa da dasavleTis mmarTveli”. X  საუკუ-
ნის მეორე ნახევარში, თურქთა ქვეყანაში კინიკის მეთაური სელ-
ჩუკ ბეგის მხრიდან შექმნილი იქნა ოღუზელთა ტომების კავშირი. 
ამ კავშირის წარმომადგენლები ისტორიაში თურქ-სელჩუკთა 
სახელწოდებით შევიდნენ. ისლამის რელიგიის მიღებამ, თურქთა 
ქვეყანაში  მათი  ავტორიტეტი  კიდევ  უფრო  გაზარდა. 
 

სელჩუკ ბეგის სიკვდილის შემდეგ ღაზნელთა მმართველებმა დაიწყეს სელჩუკთა 
შევიწროება. სელჩუკთა მიერ, ასეთ დროს სელჩუკ ბეგის შვილიშვილის, თოღრულის გარ-
შემო შეკრებით შექმნილმა ძლიერმა არმიამ ღაზნელთა ვეზირი აიძულა შემდგომი სიტ- 
ყვები ეღიარებინა: “დღევანდელ დღემდე ჩვენ მწყემსებთან ვიყავით დაპირისპირე- 
ბულნი, ახლა ჩვენ ძნელი გამოცდები გველის, იმიტომ რომ უკვე დამპყრობლების პი- 
რისპირ  ვდგევართ”.

niSapuri
(1038–1043)

rei 
(1043–1073)

isfahani 
(1073–1157)

სელჩუკთა იმპერიის 
გერბი

miuxedavad imisa, rom arabTa xa-
lifatis daSlis Semdeg bizantiam da 
dasavleT evropam ayvaveba daiwyo, 
maTma sixarulma did xans ver gastana. 
imitom, rom aRmosavleTidan evropisa-
ken daiwyo axali laSqrobebi.

selCukTa sasulTno da 
osmaleTis imperia

14

gamoTqviT Tqveni azri vaziris sityvebis Sesaxeb.

სელჩუკთა იმპერია

 ratom iyo, rom selCukTa mier islamis miRebam gazarda maTi 
avtoriteti TurqTa qveyanaSi?

sakvanZo sityvebi

▪ “aRmosavleTisa da dasavleTis mmarTveli”
▪  ujebi
▪  “ankaris katastrofa”
▪  “kanunname”
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1038 წელს სელჩუკებმა შეუტიეს და დაიკავეს ხოროსანი, რომლითაც საფუძველი 
ჩაუყარეს იმპერიას. ამასთან შეუთანხმებელი ღაზნელი მეთაური მასუდი, 1040 წელს 
მარვის მიმართულებით დაიძრა. თოღრულ ბეგმა გაასწრო თავის კონკურენტს და ხელთ 
იგდო ქალაქი მარვი. ამით ღაზნელებს ქალაქში არსებული დიდი სურსათის რეზერვები 
და წყალ კანალები გამოაცალეს. შექმნილმა მდგომარეობამ სულთან მასუდი აიძულა 
უკან, დანდანაქანის ციხე-სიმაგრისაკენ დაეხია. სულთან მასუდი მისთვის მოულოდნელ  
მახეში მოხვდა და განადგურებული იქნა სელჩუკთა მიერ. ამის შემდეგ თოღრულ ბეგმა 
სულთნის  ტიტული  მიიღო. 

წლების შემდეგ სულთან თოღრულ I-ის წარმატებები ბაღდადის ხალიფას მხრიდანაც  
იქნა აღიარებული. 1055 წელს თოღრულ I წელზე პირადად ორი ხმლის შემომრტყმელმა 
ხალიფამ იგი “აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მმართველად” გამოაცხადა. ამ დროიდან 
ისლამის სამყაროში პოლიტიკური ხელისუფლება არაბული დინასტიიდან ოღუზთა 
თურქების  ხელში  გადავიდა. 

 ganmarteT sulTan ToRrulis, xalifas mxridan aRiarebis mniSvneloba selCukTa saxel-
mwifosaTvis.

imperiis ayvaveba da daSla. აღმოსავლეთში გაძლიერებულმა სელჩუკებმა და-
იწყეს მზადება ბიზანტიასთან გადამწტყვეტი ბრძოლისათვის, კავკასიისა და ანადოლუს 

ხელში ჩასაგდებად. სულთან ალპ არსლანისა და იმპერატორ რო-
მან დიოგენის არმიები 1071 წელს მალაზგირდთან ახლოს ერთმა-
ნეთს დაუპირისპირდნენ. მძიმედ შეიარაღებულ ცხენოსანთა რაზ-
მების მეთაურის ალპ არსლანის მიერ ბიზანტიელების მარჯვენა 
მხარზე განხორციელებულმა დარტყმამ ისინი შეარყია. შექმნილი 
მდგომარეობის შეფასების უნარს მოკლებულმა იმპერატორმა თა- 
ვისი სარეზერვო ძალები ამ მიმართულებით გააგზავნა. ამ დროს 
სელჩუკებმა განზრახ უკან დახევა დაიწყეს. მოწინააღმდეგე არ-
მიის ძირითადი ძალები აყვნენ მათ და ჩასაფრებულ მსუბუქად 
შეიარაღებულ ცხენოსანთა დარტყმებს წააწყდნენ. ამ მომენტში 
რომან დიეგოს არმიაში მყოფი ოღუზები და პეჩენეგები სულთა- 
ნის მხარეს გადავიდნენ. ბიზანტიის არა მარტო სელჩუკების, არა-
მედ მთლიანი თურქების მტრად ყოფნის მიმხვედრი და მოვლე- 
ნების ასეთი დინების მნახველი დიეგოს სომეხი “მოკავშირეები” 
ბრძოლის  მოედნიდან გაიქცნენ.

 ambavi “qiTabi dede gorgudi”s romelma ideam hpova Tavisi asaxva malazgirdis brZo-
lis am epizodSi?

ალპ არსლანი დატყვევებულ რომან დიეგოს მოეპყრო სამართლიანად და მხარეებს  
შორის ხელშეკრულება დაიდო. ამ ხელშეკრულების პირობების მიხედვით, ანადოლუს 
დიდი ნაწილი სელჩუკთა ხელისუფლების დაქვემდებარებაში გადავიდა.სულთან მალ- 
იქშაჰ I-ის პერიოდში დასრულდა ახალი მიწების დაპყრობა. სასულთნოს მიერთებული  
იქნა  სირია  და  პალესტინა.

იმპერიის სამართავად ხელისუფლების განვითარებული 
სისტემა იყო საჭირო. მისი ჩამოყალიბება თოღრულ I-ის 
დროს დაიწყო და მალიქშაჰ I-ის დროს დასრულდა. არაბთა 
სახალიფოსა და ღაზნელთა სახელმწიფოს გამოცდილების 
საფუძველზე შექმნილი ეს სისტემა, მმართველობის სხვა-
დასხვა სფეროებით დაკავებული დივანებისგან შედგებო- 
და. პროვინციებში წარმომადგენლის (ჯანიშების) თანამ-
დებობაზე პირები მმართველი ან ადგილობრივი დინასტი-
იდან ინიშნებოდნენ. ცენტრალურ ხელისუფლებასა და მათ 
შორის  მხოლოდ  ვასალური  ურთიერთობები  არსებობდა.

მალიქშაჰ I-მა ფულადი,  სავაჭრო და სამხედრო რეფ-
ორმები გაატარა. სამხედრო რეფორმის მნიშვნელობა “ყო- 
ველი ტომიდან ერთი რაზმი”ს პრინციპის “ყოველი მფლო- 
ბელიდან ერთი რაზმის” პრინციპით ჩანაცვლებაში გა-
მოიხატებოდა. ამრიგად, ტომის პრინციპზე დაფუძნებული  
არარეგულარული  ჯარი  რეგულარულ  არმიაზე  გადავიდა.

 romeli social-ekonomikuri urTierTobebis ganviTarebas ukavSirdeboda maliqSahis 
samxedro reforma?

ალპ არსლანი

სელჩუკთა არმიის ჯარისკაცები
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სელჩუკთა იმპერიის საზღვრების დამცველ მებრძოლებს ujad წოდებული მიწის პირო-
ბითი საკუთრება ეძლეოდათ. ამის შესაბამისად, XI-XII საუკუნეებში თურქ მესაზღვრეებს 
უკვე  უჯს  უწოდებდნენ. 

მალიქშაჰ I-მა ვერ შეძლო სახელმწიფოს ცენტრალიზაციის ბოლომდე მიყვანა. მისი 
სიკვდილის შემდეგ დაწყებულმა პირველმა ჯვაროსნულმა ლაშქრობამ (1096-1099) სასულ- 
თნოს დარტყმა მიაყენა. მალიქშაჰის მემკვიდრეები მთელი ძალით შეეცადნენ იმპერიის ერ-
თობის შენარჩუნებას, მაგრამ მაინც ვერ შეძლეს ისტორიის დინების შეცვლა. 1157 წელს დიდი 
სასულთნო  დაიშალა.  გავიდა  წლები  და  მისი  ნანგრევებზე  ახალი  თურქული  იმპერია  შეიქმნა.

axali Turquli saxelmwifos Seqmna. ჩინგიზ ხანის თურქთა ქვეყანაზე პირველი 
ლაშქრობისაგან გადარჩენის მსურველმა ოღუზებმა თავშესაფარი ანადოლუში ჰპოვეს. 
მრავალწლიანმა სიღატაკემ და დევნამ გაზარდა მათი საბრძოლო სულისკვეთება. XIII 
საუკუნის დასასრულს, ოღუზებმა განამტკიცეს თავიანთი ხელისუფლება ანადოლუში. 
1299 wels kais tomis beladma osman begma dartyma miayena koniis sasulTnos  
da safuZveli Cauyara osmaleTis saxelmwifos. ხელისუფლების ხელში ჩამგდებმა 
ოსმან ბეგმა მაშინვე დაიწყო ბიზანტიური მიწების დაპყრობა. 12 წლიანი ალყის შემდეგ  
მან დაიპყრო ქალაქი ბურსა. მისი მემკვიდრე ორხან გაზის პერიოდში ეს ქალაქი ოსმალე-
თის დედაქალაქი გახდა. აქ პირველი ოსმალური მონეტები მოიჭრა. ქალაქი იზმითი კი 
ოსმალური ფლოტის პირველ აკვანს წარმოადგენდა. ორხან გაზის ყველაზე დიდ წარმა-
ტება კი ბიზანტიელების ანადოლუდან გაძევება იყო. 1354 წელს ოსმალებმა ხელში ჩაიგ-
დეს ბალკანებზე შეტევისათვის დიდი მნიშვნელობის მქონე გელიბოლუს ციხესიმაგრე.

 romeli saxelmwifos gamocdileba gaxda selCukTa saxelmwifos Camoyalibebis safuZveli? 
SeafaseT am gamocdilebis roli osmaleTis saxelmwifos SeqmnaSi.

ოსმალების დინასტიიდან სულთანის ტიტულის პირველად მიმღები მმართველი მუ-
რად I იყო. მან 1361 წელს ხელში ჩაიგდო ედირნე, რომელიც ერთი წლის შემდეგ დედა-
ქალაქად გამოაცხადა. მცირე დროში განმტკიცდა სასულთნო, რომელმაც მისადმი 
დამოკიდებულ  მდგომარეობაში  ჩააყენა  ბიზანტია,  ბულგარეთი  და  სერბეთი.

1389 წელს შედგა კოსოვოს ბრძოლა ოსმალებსა და სერბებს შორის. ბრძოლის დროს 
მურად I ერთ-ერთი სერბი მთავრის მიერ მუხანათურად იქნა მოკლული. მაგრამ ოსმა- 
ლები არ შედრკნენ. კატეგორიულობა გამოიჩინა მურად I-ის შვილმა ბაიაზიდმა, რომელ- 
მაც შეძლო ხელში ჩაეგდო სასულთნოს მართვის სადავეები, ასევე გამკლავებოდა ომის 
მსვლელობას. მან მაშინვე სულთნად გამოაცხადა თავი  
და გაანადგურა მტერი. ამ ბრძოლის შემდეგ სერბეთი 
ოსმალეთის სახელმწიფოზე იქნა მიერთებული. ილდი- 
რიმ ბაიაზიდის ყველაზე დიდი წარმატება 1396 წელს 
შემდგარი ნიკბოლის ბრძოლა იყო. ამ ბრძოლაში განა-
დგურებული იქნა უნგრელი, ჩეხი, პოლონელი, ფრანგი  
და სხვა რაინდთაგან შემდგარი არმია. ამ ბრძოლით 
დასრულებული  იქნა  ბულგარეთის  დაპყრობა.

ოსმალეთის იმპერიის დროშა,
1453–1844

მურად I-ის მკვლელობა კოსოვოს ბრძოლის დროს
 gansazRvreT ilustriaSi aRwerilis Sesabamisoba istoriul sinamdvilesTan.

 ra mniSvneloba hqonda bulgareTis dapyroba osmaleTis saxelmwifosaTvis?
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ოსმალეთის სახელმწიფო XIII–XV საუკუნეებში

konstantinopolis daSla. mehmeT II. ოსმალე-
თის ყოველი გამარჯვება პანიკას იწვევდა მთელ მსოფ-
ლიოში. კათოლიკურმა ევროპამ მტრის თავდასხმების 
წინაშე უძლურად აღმოჩენილი და განადგურებული 
ბიზანტიის თხოვნებს ყურადღება არ მიაქცია. მხოლოდ 
1402 წლის “ანკარის კატასტროფის” შესახებ გავრცე-
ლებულმა ამბავმა, ბიზანტიელებს გადარჩენის იმედი 
მისცა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მოვლენამ კონ-
სტანტინოპოლის დაშლა 50 წელზე დიდი ხნით დააგ-
ვიანა, ამის თავიდან აცილება მაინც შეუძლებელი გახ- 
და. ძალების აღდგენის შემდეგ ოსმალებმა განაგრძეს 
შეტევები “მეორე რომად” წოდებულ კონსტანტინო-
პოლზე. 

1453 wlis 29 maiss orTviani alyis Semdeg, 
mehmeT II-is jarebi konstantinopolSi Sevid-
nen. bizantiis imperia daiSala. სოფიის ეკლესიაში შესულმა მეჰმეთ II-მ აქვე 
შეასრულა ლოცვა. ამ დღიდან ოსმალეთის სასულთნო მსოფლიოს დიდ სახელმწიფოდ 
გადაიქცა, ხოლო კონსტანტინოპოლს სტამბოლი დაერქვა და მისი დედაქალაქი გახდა. 
ასეთი იყო მუჰამმად ფეიღამბერის წინასწარმეტყველება, რომ მუსლიმანები “კონ-
სტანტინიას (კონსტანტინოპოლს) დაიპყრობენ. ასეთ წარმატებას მიმღწევი მმართველი  
და  მისი  არმია  პატივში  გაეხვევიან”.

 ra strategiul mniSvnelobas atarebda konstantinopoli (stamboli) osmaleTis saxel-
mwifosaTvis?

ფათიჰის მეტსახელის მომხვეჭი მეჰმეთ II, წესით შეიძლებოდა კანონმდებლადაც 
მოხსენიებულიყო. იმიტომ რომ, 1476 წელს მან “კანუნნამე”დ წოდებული კანონთა კრე-
ბული შექმნა. ამ კრებულით სახელმწიფო მოხელეთა მოვალეობები, მიწის საკუთრების 
წესები, სასამართლოთა უფლებამოსილებები და ყველა რელიგიური საზოგადოებების  

დედაქალაქები

soRuTi 
(1299–1329)

bursa 
(1329–1362)

edirne 
(1362–1453)

stamboli
(1453–1922)
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უფლება-მოვალეობები იყო განსაზღვრული. მეჰმეთ II-ის მიერ გატარებული საშინაო 
და საგარეო პოლიტიკა ამ დიდი იმპერიის შემდგომი მმართველებისათვის მაგალითს 
წარმოადგენდა. 

1. gaanalizeT malazgirdis brZolis msvleloba da daadgineT misi kavSiri Zveli Turqebis 
"Turanis taqtikasTan".

2. ganixileT Tema "didi selCukTa sasulTno da misi gavlena istoriis msvlelobaze". gamo-
iyeneT azerbaijanis istoriis kursidan SeZenili codna.

3. gaanalizeT feodaluri imperiebis daSlis mizezebi. 
4. SeadgineT qronologiuri cxrili teqstSi mocemuli movlenebis Sesaxeb. 
5. azerbaijanis istoriis kursis safuZvelze CamoTvaleT omebis mizezebi osmaleTis imperiisa 

da TeTrbatknianTa saxelmwifos Soris. gansazRvreT veneciis politikis roli am omebSi.

kiTxvebi da davalebebi

sulTan mehmeT II-is mier, TeTrbatknianTa mokavSiris, 
trabizonis imperiis winaaRmdeg ganxorcielebuli Zala-
dobis sapasuxod uzun hasanma Tavisi elCi TanamSrom-
lobis winadadebiT veneciaSi gaagzavna. uzun  hasanis am 
molaparakebaSi ZiriTadi iaraRi emir Temuris gamarjvebis 
gameorebiT osmaleTis saxelmwifos daSlis Sesaxeb Sepi-
reba iyo. venicia ki Tavis mxriv, aRiarebda uzun hasanis 
mier mcire aziaSi xelSi Cagdebuli teritoriebis Senar-
Cunebis uflebas. uzun hasans aseve surda muslimanebis 
erTaderTi mmarTveli gamxdariyo. es ki, sulTan mehmeT 
II-is muslimanTa samyaros liderobis pretenziis pasuxs 
warmoadgenda. uzun hasanis es pretenzia mehmeT II-s arc 

Tu ise awuxebda. mas ufro uzun hasanis mexsierebaSi emir Temuris sulis gacocxleba aSinebda.

კეროლაინ ფინკელი 
წიგნიდან “ოსმალეთის იმპერიის ისტორია”

მეჰმეთ II უზუნ ჰასანი

 SeafaseT istoriuli poziciidan osmaleTis imperiasa da TeTrbatknianTa saxelmwifos 
Soris arsebuli dapirispireba.

ოსმალეთის იმპერიის სახელმწიფო მმართველობა
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monRolTa saxelmwifos Seqmna. XII-XIII სა- 
უკუნეების მიჯნაზე მონღოლთა ველები ტომთაშო-
რისი სისხლიანი შეჯახებების მოედნად იყო გად-
აქცეული. ეს ბრძოლა ხელისუფლებისათვის მიმდი- 
ნარეობდა. თემუჩინიც ხელისუფლებისაკენ მიილ-
ტვოდა. ამ გზაზე მან გარკვეულ წარმატებებს მიაღ- 
წია,  ასევე  იწვნია  მარცხის  სიმწარეც. 

1206 wels mdinare ononis xeobaSi mowve- 
ulma yrilobam, TemuCini did xanad gamo- 
acxada და მას, “ღმერთის მიერ მოვლენილი ხა-
ნის” მნიშვნელობის მატარებელი, ჩინგიზ ხანის 
სახელწოდება მიანიჭა. ყველამ დადო ფიცი “დიდი 
იასა”დ წოდებული კანონთა კრებულის შესრულების 
თაობაზე. კრებულში იარლიკები(ბრძანებები), აკრ-
ძალვები (კანონები) და ცოდნანი (ჩინგიზ ხანის  
რჩევები)  შედიოდა.

 romel movlenasTan iyo dakavSirebuli TemuCini-
saTvis Cingiz xanis darqmeva?

“დიდი იასა”ს გარკვეული დებულებები, სამხედ-
რო-ადმინისტრაციული მმართველობის სისტემის 
შექმნას უკავშირდებოდა. ეს სისტემა დაპყრობითი 
ომების პირობებში,  მოკლე დროში არმიის სალაშ-
ქროდ მობილიზებას უზრუნველყოფდა და ჰუნთა 
მიერ გამოყენებულ ჩვეულებრივ “ათობით სისტემას” 
წარმოადგენდა.

 ra iyo Cingiz xanis samxedro-administraciuli 
reformebis ZiriTadi mizani?

ჩინგიზ ხანმა უარი თქვა არმიის ტომის პრინცი-
პის მიხედვით ჩამოყალიბებაზე. სამაგიეროდ, მან 
ისარგებლა ტომთა სხვადასხვაობის პრინციპით. ახლა 
დაიწყო დიდი ადმინისტრაციული ერთეულების 
ან კიდევ მონღოლური არმიის ნაწილების შეკრება 
სხვადასხვა ტომთა წარმომადგენელთაგან. ამ ნაბი-
ჯით ჩინგიზ ხანმა გატეხა საუკუნეების განმავლო-
ბაში ჩამოყალიბებული ტომთა კავშირები. ტომები 
ტერიტორიული ერთობით იქნა ჩანაცვლებული. 
ამან, როგორც ჩამოყალიბებული სახელმწიფოს მნიშ-
ვნელოვანმა ფაქტორმა, საფუძველი დაუდო მონღოლ 
ხალხს.

ჩინგიზ ხანი (თემუჩინი)

“...aravin ar unda miatovos 
mimagrebuli aTaseulebi, aseu-
lebi da aTeulebi da ar unda 
miimalos sxvagan. is adamiani ara-
vin ar unda damalos. Tu vinme 
am brZanebas daarRvevs, dato-
vebs Tavis pozicias da gaiqceva, 
saWiroa am adamianis sikvdiliT 
dasja xalxis winaSe, xolo 
misi Semfarebelis Seborkva da 
dasja”.

 monRolur sazogadoebaSi 
arsebul, romel social-eko-
nomikur process ganmartavs 
“didi iasa”?

"დაცვის თვინებურად მიმტო-
ვებლის სიკვდილით დასჯა"

Zveli naTqvamia:  “samyaros Seqmnis Sem-
deg, RmerTis ZaliT am qveynad movida cis, 
mglisa da TeTri iremis Svili. es bavSvi 
monRolebis winapari gaxda”. Zveli 24 wi-
napari Taobis Semdeg erTi vaJiSvili dai-
bada. saxelad TemuCini daarqves. is da misi 
memkvidreebi istoriaSi Sevidnen, rogorc 
Sua saukuneebis didi imperiebis Camomya-
libeblebi.

didi monRoleTis imperia.
oqros urdo

15

“დიდი იასა”

sakvanZo sityvebi

▪  “RmerTis mier movlenili xani”
▪  “didi iasa”
▪  ulusi

▪  monRolTa gaTurqeba

▪  brZola mdinare Tergis sanapiroze
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მოკლე დროში აღმოსავლეთ 
თურქისტანმა და სამხრეთ ციმბი-
რის თურქებმა ცნეს ჩინგიზ ხანის 
ხელისუფლება და ამ მოვლენამ 
კიდევ უფრო განამტკიცა მისი არ-
მია. შეიქმნა ხელსაყრელი პირო-
ბები მის მიერ შექმნილი სახელ-
მწიფოს თურქ-მონღოლთა იმპერი-
ად ჩამოყალიბებისათვის. საჭირო 
იყო ამ უზარმაზარი ძალის სასარ-
გებლო  გამოყენება. 

Cingiz xanis reformebi. ჩინგიზ ხანის სახელმწიფოს სამხრეთით დიდი და 
მდიდარი ჩინეთი მდებარეობდა. დინასტიებს შორის არსებული მტრობა შლიდა ამ 
ქვეყანას. ჩინგიზ ხანმა საფუძვლიანად დაიწყო სამზადისი ჩინეთის დასაპყრობად: 
შეისწავლა ქვეყნის რელიეფი, აგრეთვე ჯარებისა და ციტადელების მდებარეობა. 1211 
წელს ჩინგიზ ხანი შეიჭრა ჩრდილოეთ ჩინეთში, სადაც ჯურჩენის დამპყრობთა მიერ 
შექმნილი ძინის იმპერია მდებარეობდა. იმპერიას შეეძლო მონღოლების წინააღმდეგ 
ერთ მილიონიანი არმია გამოეყვანა, მაგრამ ჩინგიზ ხანმა ეს წინასწარ გაითვალისწინა 
და ჯურჩენების ხელისუფლების ქვეშ დარჩენილი, ამ ქვეყნის ყოფილი მეთაურებისა და 
კიდანის ტომების აჯანყება მოაწყო. ომი 4 წელს გაგრძელდა და 1215 წელს ჯუნდიის 
(ამჟამინდელი პეკინი) ხელში ჩაგდებით დამთავრდა. ჩრდილოეთ ჩინეთის დაპყრობა 
მონღოლებისათვის არა მარტო მატერიალურ ინტერესს წარმოადგენდა, არამედ ისინი 
გაეცნენ ჩინეთის სახელმწიფოებრივ წყობას, რამაც თავის მხრივ გააძლიერა ჩინგიზ  
ხანის  ხელისუფლება.

მონღოლური დაპყრობები XIII საუკუნეში

მონღოლების ციხე-სიმაგრის ალყაში აღება
სურათი რაშიდედდინის ნაწარმოებიდან “ჯამე-ათ-თავარიხ”

 ras isaxavda miznad Cingiz xani tomuri principis CanacvlebiT tomTa sxvadasxvaobis 
principiT?
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samaryandisa da buxaris daS-
lis Semdeg gansvenebuli xva-
razmSahis Svilma da memkvidrem 
jalaledinma xelmZRvaneloba 
dauwyo brZolas monRolebis 
winaaRmdeg. misma warmatebeb-
ma Cingiz xani aiZula piradad 
gamosuliyo daumorCilebelis 
winaaRmdeg. maT Soris gadamwy-
veti brZola Sedga mdinare in-
dis sanapiroze. ganadgurebuli 
iqna xvarazmSahis armia. tyved 
ar Cavardnis mizniT jalala-
dini iZulebuli gaxda cxeniT 
mdinareSi gadamxtariyo. man 
gadacura mdinare da gadarCa, 
amis Semdeg kidev aTi weli ga-
nagrZobda brZolas. 
legendis mixedviT, Cingiz xan-

ma Tavis jariskacebs aukrZala 
jalaledinis kvalSi Cadgoma. 
mtris mier mdinaridan gadasv-
lis Semyure didma xanma Svi-
lebs ase uTxra:  “uyureT, mamis 
Svili ase unda iyos. Tu aseTi 
omidan cocxlad gavida da uf-
skruls gadaurCa, misgan ufro 
didi moqmedebebi da mravali 
areulobebia mosalodneli”.

 rogor gesmiT Cingiz xanis sit-
yvebi? gaamarTla Tu ara is is-
toriam?

“ბოლომდე  მებრძოლი” ჩინგიზ ხანის წარმატებები აწუხებდა ხვარაზმ-
შაჰ ელედდინ მაჰამმადის. მმართველები ერთმან-
ეთს ელჩებს უგზავნიდნენ. ჩინგიზ ხანის ელჩმა 
ხვარაზმშაჰისათვის საჩუქრების მირთმევის შემდეგ, 
მას თავისი მმართველის სიტყვები გადასცა: “მე 
მინდა მშვიდობიანი ცხოვრება შენთან. შენ ჩემთვის 
ყოველთვის ჩემი საყვარელი შვილივით იქნები”. ამ 
ბოლო სიტყვებმა ალაედდინის განრისხება გამოიწ-
ვია: მოკლული იქნა ელჩი, რომლის თავიც მონ- 
ღოლთა საზღვრებზე იქნა გადასროლილი. ეს მოვ-
ლენა ჩინგიზ ხანისათვის ომის დაწყების მიზეზი 
გახდა. 1219-1221 წლებში მონღოლთა არმიამ ხელში 
ჩაიგდო ხვარაზმი, რომლის მეთაურმა მთელი თა-
ვისი სიცოცხლე კასპიის ზღვის ერთ-ერთ კუნძულ- 
ზე  გაატარა.

 ratom gaxda Cingiz xanis sityvebi xvarazmSahis 
gabrazebis mizezi?

 Tqveni azriT, vin iyo am omis iniciatori?
მონღოლი მხედართმთავრები ჯაბა და სუბუტაი, 

ხვარაზმშაჰის არმიის ნარჩენების კვალდაკვალ კავ-
კასიაში შეიჭრნენ. 1223 წელს შედგა ბრძოლა მდი- 
ნარე კალკასთან ახლოს: განადგურებული იქნა რუს-
ყივჩაყთა ჯარი. ეს ამბავი მსოფლიოს სწრაფად მო- 
ედო. კონსტანტინოპოლში დაიწყო პანიკა. ბიზანტი- 
ელებს მოეჩვენათ, თითქოს ალპ არსლანისა და მა-
ლიქშაჰის ჩრდილები იმპერიას უბრალოდ წააწყ- 
დნენ. მაგრამ ეს სადაზვერვო შეტევა იყო და მონ-
ღოლები  მალე  უკან  დაბრუნდნენ.

თავისი სიცოცხლის ბოლოსათვის ჩინგიზ ხანს 
ანდერძი ჰქონდა შედგენილი. ამ საბუთის მიხედვით 
მისი იმპერია შვილებს შორის ულუსებად უნდა და-
ყოფილიყო. ამ ნაბიჯით ის, შვილებს შორის მოსა-
ლოდნელი მტრობისა და შექმნილი სახელმწიფოს 
დაშლის საფრთხის თავიდან აცილებას ცდილობდა. 
მაგრამ ეს ნაბიჯი მოხუცი ხანის სიცოცხლეში პირ-
ველი და უკანასკნელი შეცდომა გახდა. XIV საუკუ- 
ნის  დასაწყისში  დიდი  სახაკანო  დაიშალა.

oqros urdos Seqmna. ჩინგიზ ხანის ანდერძის 
მიხედვით მისი შვილიშვილის - ჯუჩის შვილი ბა-
თო იმპერიის “დასავლეთ ტერიტორიებს, მათ შო-
რის ხვარაზმს, ყივჩაყის ველსა და მზის ჩასვლის 
ქვეყნებში” მომავალში დასაპყრობ მიწებს უნდა და-
უფლებოდა. 1235 წელს იმპერიის დედაქალაქ ყა- 
რაყორუმში მოწვეულ ყრილობაზე მიღებული იქნა 
გადაწყვეტილება ლაშქრობის დაწყების შესახებ 
“ბოლო  ზღვაზე”  მიწვდომის  მიზნით.

 ra igulisxmeba gamonaTqvamSi “bolo zRva”?

ბათო ყაენის მეთაურობით განხორციელებული 
ამ ლაშქრობის შედეგად, დაპყრობილი იქნა იდილის 
(ვოლგის) ბულგარეთი. რუსმა სამთავროებმა კი აღი-
არეს თავიანთი ვასალური დამოკიდებულება. ამის 

ფაზლულლაჰ რაშიდადდინის
 “ჯამე-ეთ-თავარიხ”  ნაწარმოებებიდან
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“Cingiz xani omSi moqnili da os-
tatobis mqone, msoflio vaWrobis 
faseulobebis, saero samarTlisa da 
saerTaSoriso kanonmdeblobis erT-
guli, Tanamedrove adamiani yofila.

…monRolTa jarebma daSales 
erTi civilizaciis meorisagan ga-
momyofi kedlebi da civilizaciebis 
ganadgurebiT mospes TavianT garSemo 
civilizaciebis unikaluroba”.

ჩინგიზ  ხანი  თანამედროვეების 
თვალით

შემდეგ ბათო ყაენის არმიამ ქარიშხალივით გადაუქროლა უნგრეთსა და პოლონეთს და 
ადრიატიკის ზღვას მიაღწია. 1241 წელს ლეგნიცთან ახლოს შემდგარ ბრძოლაში მონღო- 
ლებმა გაანადგურეს პოლონეთის ჯარები და შეუჩერებლად, მოჰაჩთან ახლოს გამანად-
გურებელი დარტყმა მიაყენეს უნგრელებს. მაგრამ დიდი მონღოლთა იმპერიის მეთაურის 
სიკვდილის ამბავმა და ახალი მეთაურის არჩევაში მონაწილეობის აუცილებლობამ  
ბათო ყაენი აიძულა შეეწყვიტა ლაშქრობა. მალე მან საფუძველი ჩაუყარა მდინარე იდ- 
ილის  სანაპიროებზე  ახალი  სახელმწიფოს - ოქროს  ურდოს  სახელმწიფოს  შექმნას.

მოსულმა მონღოლებმა აითვისეს მათი დაქვემდებარებაში მყოფი ბულგარების, ყივ-
ჩაყებისა და ხვარაზმელთა ენა, აგრეთვე კულტურა. XIV საუკუნის პირველ ნახევარში 
უზბეკ ხანის ხელისუფლების პერიოდში ისლამის ოფიციალურ რელიგიად გამოცხადე- 
ბით  ოქროს  ურდოში დასრულდა  გათურქების  პროცესი.

 ratom iyo, rom monRolma dampyroblebma, maT mier damarcxebul xalxebs TavianT re-
ligiaze araferi mouTxro, magram maTi religia miiRo?

ოქროს ურდოს სახელმწიფო მმართველობის სისტემა თავის თავში როგორც ჩინგიზ 
ხანის ანდერძებს, ისე მუსლიმანურ პოლიტიკური კულტურის ჩვეულებებს აერთიანებდა. 
მაგალითად, სასამართლო და სამოქალაქო საქმეები სახელმწიფოში განიხილებოდა რო-
გორც  რელიგიური  წესების,  ასევე  “დიდი  იასა”ს  საფუძველზე.

 ratom iyo, rom asaxva hpova muslimanurma wes-Cveulebebma oqros urdos saxelmwifo 
mmarTvelobaSi?

ბრძოლა ლეგნიცთან ახლოს

aSS-ელი მეცნიერი ჯეკ უეზერფორდი

umaRlesi kreba-umaRlesi sabWo
 

•  mmarTveli dinastiis warmomadgenlebi
•  mxedarTmTavrebi
•  vezirebi
•  ulusebis mmarTvelebi
•  umaRlesi muslimani sasuliero pirebi

oqros urdos saxelmwifo mmarTvelobis sistema

didi xani

beglarbegi-samxed-
ro xelisufleba

mTavari veziri - 
samoqalaqo xeli-

sufleba

saxelmwifo mmarTveli - umaRlesi aRmas-
rulebeli organo

mmarTvelebiarmia
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didi imperiis daSla. 1359 წელს დასრულდა ჯუჩის დინასტიის ხანების მმართ-
ველობა და ხელისუფლება ჩინგიზ ხანის სხვა მემკვიდრეებზე გადავიდა. ამ პერიოდი- 
დან დაიწყო ოქროს ურდოს დაშლა. ამ პროცესს კიდევ უფრო აჩქარებდა სხვადასხვა 
პროვინციების გამოყოფა მეურნეობის მიხედვით, ასევე მრავალი დამოუკიდებელი ულ-
უსების  გამოყოფა  და  მემკვიდრეებს  შორის  ხელისუფლებისათვის  ბრძოლა. 

 SeadareT erTmaneTs oqros urdos daSlis mizezebi sxva feodalur saxelmwifoebTan 
da gaakeTeT daskvna.

ოქროს ურდოს დასუსტებასთან ერთად დაიწყო მოს-
კოვის სამთავროს გაძლიერება. ამ სამთავრომ გააერთი- 
ანა რუსული მიწები და დაიწყო გაძლიერებული გამოს-
ვლა  ოქროს  ურდოს  წინააღმდეგ. 

1380 წელს, კულიკოვოს ველზე რუსმა ჯარმა მამაის 
მეთაურობით დაამარცხა მონღოლთა ჯარი. მაგრამ სრულ 
გამარჯვებამდე ჯერ კიდევ დიდი გზა იყო გასავლელი. 
1382 წელს თოხთამიშ ხანმა დაანგრია მოსკოვი და 
ხელახლად დაიმორჩილა რუსი მთავრები. მაგრამ მან 
ვერ შეძლო კულიკოვოს ბრძოლის შედეგების სრული 
აღმოფხვრა. იმიტომ რომ, რუსებს უკვე გაცნობიერებუ-
ლი ჰქონდათ ხალხის გაერთიანების მნიშვნელობა და-
მოუკიდებლობისათვის  ბრძოლაში.

ოქროს ურდოს შემარყეველი დარტყმა ემირ თემურ-
მა მიაყენა. 1395 წელს მდინარე თერგთან ახლოს შემ- 
დგარ ბრძოლაში ემირ თემურმა გაანადგურა თოხთა- 
მიშის ჯარები და დაჩქარა ოქროს ურდოს დაშლა. XV 
საუკუნეში, ამ სახელმწიფოს დაშლის შედეგად შეიქმნა 
ყაზანის,  ასტრახანის,  ყირიმის  სახანოები  და  ნოგაის  ჯარი .

 romelma sagareo faqtorebma Seasrules gadamwyveti roli oqros urdos daSlaSi?

იმპერიის ძალის აღდგენისა და რუსი მთავრების მასზე დამოკიდებულების უზრუნ-
ველყოფის მიზნით ბოლო მცდელობა აჰმად ხანმა გააკეთა. 1480 წელს მან გაილაშქრა 
მოსკოვის სამთავროზე. მდინარე უგრას სანაპიროზე მას რუსი მთავრების გაერთიანებუ- 
ლი ჯარი დახვდა. ხანის ჯარი, რომელმაც ვერ გაბედა მდინარიდან გადასვლა, უკან დაბ-
რუნდა. “მდინარე უგრაზე გაჩერებამ” ბოლო მოუღო რუსული მიწების დამოკიდებუ- 
ლებას ოქროს ურდოზე. XVI საუკუნის დასაწყისში ბოლო მოეღო ოქროს ურდოს  
არსებობას.

თოხთამიშის მიერ მოსკოვის 
დაპყრობა

oqros urdos daSlis mizezebi

saSinao sagareo

1. gansazRvreT aRmosavleT Turqistanisa da samxreT cimbiris Turqebis mxridan, Cingiz 
xanis xelisuflebis aRiarebis mniSvneloba. 

2. gaanalizeT Cingiz xanis mier CineTTan da xvarazmTan brZolisaTvis mzadebisas gata-
rebuli zomebi. analizis safuZvelze gamoyaviT Cingiz xani, rogorc diplomati da 
mxedarTmTavari.

3. aRniSneT faqtorebi, romlebic oqros urdos gaTurqebis mizezi gaxda. 
4. daasruleT cxrili:

kiTxvebi da davalebebi
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Turanis sulTani. დიდი მონღოლთა იმპერიის დაშლის შედეგად შექმნილი ჯაღა-
თაის სახაკანო, XIV საუკუნის შუა წლებში, ერთმანეთთან მებრძოლ  მოგოლისტანისსა და 
მავერანაჰრის სახელმწიფოებად დაიყო. ამ ბრძოლაში ჩართული იყო ჯერ კიდევ სრული- 
ად  უცხო  პიროვნება,  რომელსაც  თემური  ერქვა. 

1365 წელს მოგოლისტანის ხანმა სამარყანდს შე-
უტია. მმართველების მიერ მიტოვებული ქალაქის და-
საცავად serbedarebi* ამხედრდნენ. შედეგად მტერი 
დამარცხებული იქნა. სერბედარების ხელისუფლება 
მავერანაჰრის დიდ ნაწილზე გავრცელდა. ამ მოვლე-
ნამ დიდი პრეტენზიები წარმოშვა ქვეყნის ფეოდალურ 
დიდებულებს შორის. მომდევნო წელს ბელხინის მმართველმა ემირ ჰუსეინმა და მისმა 
მოკავშირე  თემურმა  დაიპყრეს  სამარყანდი  და  ჩაახშეს  სერბედარების  აჯანყება. 

ერთი პერიოდი მოკავშირეები ქვეყანას ერთად მართავ-
დნენ. მაგრამ ერთპიროვნული მმართველობის სურვილმა ისინი 
შეურიგებელ მტრად გადააქცია. თქმულების მიხედვით, თე- 
მურს პოპულარული სიტყვები: “მთლიანი დედამიწის სივრცე, 
ორი მმართველის ყოფნისათვის არ არის საკმარისი” ჰქონდა 
ნათქვამი.

 mis romel pretenziebze mianiSnebda Temuris es sityvebi?

1370 წელს ომში გამარჯვებულმა 
თემურმა მიიღო “ემირის” ტიტული და 
საფუძველი ჩაუყარა ახალ სახელმწი- 
ფოს. რამდენიმე წლის შემდეგ მან 
თავის სახელმწიფოს ოფიციალური სა- 
ხელწოდება Turani* მიანიჭა, თავი კი 
სახელმწიფოს  სულთნად  გამოაცხადა.

 raze mianiSnebs Temuris mier Tavisi saxelmwifosaTvis darqmeuli saxeli?

ბრძენი მმართველი თემური ხვდებოდა, რომ ხმლის ძალის საფუძველზე შექმნი- 
ლი სახელმწიფოს დაცვა, მხოლოდ კანონით იქნებოდა უზრუნველყოფილი. ამიტომაც 
იყო, რომ მან “თემურის კანონების” სახელწოდების კანონთა კრებული მიიღო. ამ კანო- 
ნების ძირითადი იდეა კანონის უზენაესობის პრინციპის დასტური იყო.კანონების შე-
სრულება მმართველებისა და მოხელეებისათვის, ასევე ჯარისკაცებისა და უბრალო  
ხალხისათვისაც  სავალდებულო  იყო.

 TqvenTvis cnobili mmarTvelebidan, romlebis moRvaweoba iyo dakavSirebuli kanonTa 
krebulis miRebasTan?

Temuris laSqrobebi. XIV საუკუნის 80-იანი წლებიდან, ჩინგიზ ხანის შთამომავ-
ლობისა და ტერიტორიების მემკვიდრედ ყოფნის უფლების მიხედვით, ემირ თემურის 
ძირითადი მეტოქე ოქროს ურდოს ხანი, თოხთამიში იყო. ამაზე ცოტათი ადრე ის მხო- 

 ratom gaxda serbedarebis warmateba feodali didebulebis SeSfoTebis safuZveli?

gulad mebrZols, erTgul ymas, saxalxo 
moZraobis meTaurs... erTi meoris ara msgavs am 
adamianebs ra gaaerTianebT? yovelma maTganma 
TavianTi bedis SecvliT, istoriis msvlelo-
bac Secvala. 

TemurianTa saxelmwifo. 
indoeTi da CineTi

*  serbedarebi – შევიწროებულ-
ნი. ირანსა და ცენტრალურ აზ-
იაში მონღოლი დამპყრობლებ- 
ის წინააღმდეგ თავისუფლების 
მოძრაობის მონაწილენი 

*  Turani – სამხრეთ 
თურქისტანის 
ძველი სახელი

ემირ თემური

16

sakvanZo sityvebi

▪  serbedarebi
▪  Turanis sulTani

▪  “Temuris kanonebi”
▪  eleddin hiljis reformebi

▪  “wiTeli Semosaxvevianebi”
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ლოდ, ძლიერი ემირის ქვეშევრდომი იყო. მაგრამ თოხთამიში გაძლიერდა და თავისი 
პრეტენზიები  აზერბაიჯანსა  და  სხვა  კასპიისპირა  ქვეყნებს  წაუყენა. 

 ra iyo emir Temursa da ToxTamiSs Soris dapirispirebis mizezi?

1395 წელს მდინარე 
თერგის სანაპიროზე შემ-
დგარ ბრძოლაში თემურმა 
გაანადგურა თოხთამიშის 
ჯარი და დაანგრია მისი 
დედაქალაქი სარაი-ბერქა. 
ამ მოვლენამ მოსკოვის 
სამთავროს ოქროს ურდოს 
ზეწოლისაგან მალე გან-
თავისუფლების იმედი გა- 
ზარდა. მაგრამ მალე რუ-
სეთი საგანგაშო ამბავმა 
მოიცვა: მის საზღვრებზე 
აღმოსავლელი მმართვე- 
ლის არმია შემოვიდა. ურ- 
თიერთ დაპირისპირებულ-
მა მთავრებმა, ამ საფრთხ-
ისთვის წინააღმდეგობის 
გაწევა ვერ შეძლეს. ყვე- 
ლა ეკლესიებში ტარდე- 
ბოდა ლოცვები “რუსეთის 
ტამერლანის თავდასხმისაგან გადარჩენასთან” დაკავშირებით. მართლაც, მალე ემირ 
თემური უკან დაბრუნდა: ცენტრალურ აზიაში გამწვავებულმა მდგომარეობამ ის აიძ- 
ულა  ეს  ნაბიჯი  გადაედგა.

 ra uaryofiTi Sedegebi gamoiwvia mdinare Tergze oqros urdosaTvis brZolam?

XV საუკუნის დასაწყისში, თემურის, წინა აზიის სავაჭრო გზებისა და ცენტრების და-
კავების სურვილმა ოსმალეთის სულთან, ბაიაზიდ I-თან ურთიერთობა გაამწვავა. ეს მის 
მიერ შექმნილი სახელმწიფოს ეკონომიკური განვითარების წყაროთაგან ერთ-ერთი უნდა 
ყოფილიყო. მეორის მხრივ, ბაიაზიდ I-ის მიერ ემირ თემურის მტრების - სულთან აჰმად 

თემურელების  სახელმწიფო

“Temuri mdinaresTan daaxloebisas xedavs, rom 
ToxTamiSi mdinaris gasasvlels icavs. diliT Temuri 
Tavisi jarianad mdinaris zemo saTaveebisaken daiZreba. 
TaTarTa xani ToxTamiSi ki Tavis jariTurT mdinaris  
meore sanapiros gayolebiT miiwevda win. ase rom, isini 
sami dRe miiweven win, magram verc erTi maTgani meores 
ver uswrebs. mesame dRes Temuri brZanebs, rom qalebma 
kacebis samosi Caicvan, kacebi ki rac SeiZleba male 
mdinaris gadasasvlelTan dabrundnen. Temuri Tavisi 
jarianad gadasasvlels erTi RameSi aRwevs, mdinareze 
gadadis da ToxTamiSs utevs, 3 saaTian brZolaSi Temuri 
anadgurebs mters da xelT igdebs uamrav tyves”.

მდინარე თერგის სანაპიროზე ემირ თემურსა  
და თოხთამიშ ხანს შორის შემდგარი ბრძოლის,  

ესპანეთის ელჩის კლოვიხოს მიერი აღწერა

 romeli taqtika gamoiyena emir Temurma mdinare TergTan axlos Semdgar brZolaSi?
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ჯალაირისა და შავბატკნიანელი კარა იუსუფის 
მფარველობამ ომი გარდაუვალი გახადა. 1402 წელს 
ანკარის ბრძოლაში თემურმა ერთ-ერთი ბრწყინ- 
ვალე  გამარჯვება  მოიპოვა.

ემირ თემურის უკანასკნელი სამხედრო კამპანია, 
ჩინეთში დიდი ლაშქრობის სამზადისი გახდა. მაგ-
რამ 1405 წელს ის დასახული მიზნის მიუღწევლად 
გარდაიცვალა. მიუხედავად იმისა რომ, თემურმა  
მის შემდეგ უზარმაზარი იმპერია და დიდი შთამო-
მავლობა დატოვა, მის მემკვიდრეებს დიდი მხედ-
ართმთავრის შესაძლებლობის რაიმე ნიშანწყალიც 
კი არ გააჩნდათ. შინა დაძაბულობა უფრო და უფ-
რო ასუსტებდა სახელმწიფოს და იწვევდა მისი მი-
წების თანდათან დაკარგვას. 1507 წელს უზბეკთა 
მმართველმა, შეიბანი ხანმა ხელთ იგდო თემურის 
უკანასკნელი საკუთრება ხორასანი. ამით ოდესღაც 
ძლიერ  იმპერიას  ბოლო  მოეღო. 

delis sasulTno. ადრე თურქთა მსახურად 
მყოფმა კუტბადდინ აიბაკმა 1206 წელს საფუძვე-
ლი ჩაუყარა დელის სასულთნოს. ამ სახელმწიფოში 
სამხედრო ხელისუფლება თურქებს, ხოლო სასუ-
ლიერო და ადმინისტრაციული ხელისუფლება ტა-
ჯიკებსა  და  სპარსებს  ეკუთვნოდათ.

 Tqveni azriT, ra iyo Turqebsa da sparsebs Soris xelisuflebis aseTi dayofis mizezi?

მოკლე დროში მთელი ინდოეთი სასულ-
თნოს მორჩილებაში აღმოჩნდა. სწორედ ამ 
შექმნილმა მდგომარეობამ დელის სასულ- 
თნოს შეუქმნა პირობები წინააღმდეგობა გაე- 
წიათ ჩინგიზ ხანის დაუმარცხებელი ჯარის-
კაცების  პირველი  ლაშქრობისათვის. 

სასულთნომ თავის ძლიერების მწვერვალს, 
ნიჭიერი მხედართმთავრისა და მმართველის 
ელედდინ ჰილჯის ხელისუფლების პერი-
ოდში მიაღწია. მისი ხელისუფლების პერი-
ოდის დასაწყისში მონღოლთა თავდასხმების 
გაძლიერების მიუხედავად, ხელისუფლების 
დასასრულისათვის სასულთნოს მთლიანი ინ-
დოეთი  ჰქონდა  მოცული.

 ratom ver SeZles monRolebma indoeTis 
dapyroba?

მიზნის მისაღწევად სულთან ელედდინს 
ხელისუფლების ძირითადი საყრდენი, ძლი-
ერი ჯარი და დიდი ხაზინა სჭირდებოდა. მათ მოსაპოვებლად სულთანს უამრავი რეფ-
ორმა ჰქონდა გატარებული. თავდაპირველად zemindarebisaTvis* სამხედრო სამსახურის 
სანაცვლო იქტას მაგივრად, ხაზინიდან ფულადი ხელფასის დარიგება დაიწყო. შემდეგ 
ყოფილი მფლობელებისაგან ჩამორთმეული მიწები სახ-
ელმწიფო მიწების ფონდში გადავიდა და გლეხებს იჯ-
არით გადაეცათ. ამან შექმნა დღითიდღე მზარდი ჯარის 
მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისა და დიდი სურსა- 
თის  რეზერვების  ჩამოყალიბების პირობები. 

 Tqveni azriT, Searyia Tu ara gatarebulma reformebma qveyanaSi arsebuli feodalu-
ri wyobilebis safuZvlebi? daasabuTeT Tqveni mosazreba.

ანკარის ბრძოლის მიჯნაზე

baiazidis elCebTan Semdga- 
ri molaparakebebisas emir 
Temuris gancxadebidan:“Cven 
gvecnoba rom, Tqveni batoni 
evropaSi qafirebs ebrZvis. am-
itomac Cven Tqvens qveyanaSi 
jariT ar SemovalT, imitom, 
rom Cven muslimanuri qveynis 
dangreva da amiT mtris gax-
areba ar gvsurs”. 

?  razea saubari Temuris gancxa-
debaSi?

*  zemindari – იკთა 
მიწების მეპატრონე თურქი 
სარდლები და მოხელეები

დელის სასულთნო
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ადრინდელი სამხედრო დიდებულები სულთანის რეფორმებით უკმაყოფილო იყვ- 
ნენ. 1316 წელს მოკლული იქნა სულთანი ელედდინი, შესაბამისად გაუქმდა მისი რეფორ-
მებიც. დაიწყო დელის სასულთნოს ხანგრძლივი დაშლის პერიოდი. 1398 წელს ემირ 
თემურის ინდოეთზე ლაშქრობა, ყოველთვის ქვეყნის გაერთიანების ცენტრად მყოფი, 
ჩრდილოეთ ინდოეთის ეკონომიკური კრიზისის მიზეზი გახდა. გამწვავდა ბრძოლა ინ- 
დუს და მუსლიმან ფეოდალებს შორის. ჩრდილოეთით მყოფ მუსლიმან ემირებს დაკარ-
გული ჰქონდა წარსულში არსებული ავტორიტეტი. მიუხედავად იმისა, რომ სამხრეთით 
მყოფი ინდური რაჯები ძლიერდებოდნენ, ისინი არ იყვნენ ქვეყნის გასაერთიანებლად 
ძლევამოსილნი. ამ ჯგუფების ხანგრძლივი ბრძოლა ინდოეთს გარედან  ჩარევების საფრ-
თხეს  უქმნიდა. 

iuanis dinastiidan minis dinastiisaken. 1211 წელს ჩინგიზ ხანის მიერ წამოწყე-
ბული ჩინეთის დაპყრობა, იუანის დინასტიის (1264-1368) ფუძემდებლის, ხუბილაი ხანის 
ხელისუფლების  პერიოდში 1279  წელს  დასრულდა.

იუანის დინასტიის ხელისუფლება მონღოლთა ჯარსა და დამპყრობთა მსახურ ჩინე- 
თის  ადმინისტრაციული  მმართველობის  აპარატს  ეფუძნებოდა.

ჩინეთის მონღოლთა სახელმწი-
ფოების სისტემაში შესვლა, მას სა- 
გარეო ვაჭრობაში მონაწილეობი-
სათვის უფრო მეტ გასაქანს აძლევ-
და. მოიმატა ქვეყანაში თურქი, ინ- 
დოელი, არაბი და ირანელი ვაჭრე-
ბის დინებამ. ჩვეულებრივი ჩინუ- 
რი პროდუქტი - აბრეშუმი, ჩინური 
ჭურჭელი და ჩაი მსოფლიოს სხვა-
დასხვა ადგილას გადაიზიდებოდა. 
დაიწყო დიდი აბრეშუმის გზის აყ- 
ვავება ისე, როგორც არასდროს. 
მაგრამ ამ აყვავებით უფრო მეტად 
მონღოლი დიდებულები და უც-
ხოელი  ვაჭრები  სარგებლობდნენ.

ამ დროს შეზღუდული იქნა ჩი-
ნელი მოხელეებისა და ვაჭრების 
ინტერესები. გლეხთა და ხელოსან-
თა მდგომარეობა ყოველ მომდევნო 
ათ წელიწადში უფრო და უფრო 
გამწვავებული აღმოჩნდა. ყოველივე 
ეს, ჩინეთის საზოგადოების ყველა 
კლასის მომცველი ეროვნული სუ-
ლისკვეთების წარმოშობის მიზეზი 
გახდა.

ყოველ ოკუპანტ ხელისუფლებას 
თავისი დასასრული გააჩნია. ქვე-
ყანაში ფეოდალური ზეწოლის მო-
მატებამ პატრიოტული ძალების 
გაზრდა გამოიწვია. XIV საუკუნის 
შუა წლებში, ჩინეთში დაიწყო “წი-
თელი შემოსახვევიანების” აჯანყე-
ბა, რომელიც მალე ქვეყნიდან მონ-
ღოლების გაძევებით დამთავრდა. 
აჯანყების მეთაური იმპერატორად 
იქნა გამოცხადებული. ასე დაიწყო 
მინის დინასტიის (1368-1644) მმარ-
თველობა.

შუა საუკუნეების ჩინეთის ბაზარი

ჩინეთი მინის იმპერიის დროს

 aRniSneT emir Temuris indoeTze laSqrobis ekonomikuri da politikuri Sedegebi.

 ganmarteT CineTSi Seqmnili mmarTvelobis sistemis Taviseburebani.
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1. gansazRvreT serbedarebisa da "wiTeli Semosaxvevianebis" msgavsi da ganmasxvavebeli mxareebi.
2. uCveneT "Temuris kanonebis" ZiriTadi idea da misi, Tanamedrove civilizaciebis cxovre-

baSi kanonis rolis Sesaxeb warmodgenbTan kavSiri.
3. SeavseT cxrili:emir Temuris laSqrobebi  

 
 
 

4. gansazRvreT eleddin hiljis mier indoeTSi gatarebuli reformebis miznebi.

ხალხის დაბალი ფენებიდან გამოსული 
ახალი დინასტია, თავდაპირველად გლეხე-
ბისა და ხელოსნების მდგომარეობის გა-
უმჯობესებისაკენ და ჩინეთის მეურნეობის 
განვითარებისაკენ მიმართულ პოლიტიკას 
ატარებდა. მონღოლი თავადებისაგან ჩამორ-
თმეული მიწები მინის დინასტიის მომხრე-
ებს გადაეცათ. მაგრამ ვერც ამ დინასტიამ 
ვერ შეძლო რაიმე სოციალური რევოლუცი-
ის მოხდენა. ჯერ კიდევ რჩებოდა მსხვილი 
მიწათმფლობელობა, რომელიც უფრო იზრ-
დებოდა  და  ფართოვდებოდა.

 ratom ar Secvala minis dinastiis xeli-
suflebaSi mosvlam qveynis social-eko-
nomikuri wyoba?

მინის დინასტია აქტიურ დაპყრობით პო-
ლიტიკას ატარებდა. ამან, მინთა სახელმწი- 
ფო თანდათან მსოფლიოს ერთ-ერთ დიდ 
იმპერიად გადააქცია. რაც  უფრო ფართოვ-
დებოდა სახელმწიფოს ტერიტორიები, მით 
უფრო იზრდებოდა შინაგანი დაპირისპი-
რებები და ხშირდებოდა გარე მტერთა 
თავდასხმები. ყოველივე ეს კი იმაზე მეტყ-
ველებდა, რომ არც ამ იმპერიის ხელისუფ- 
ლება  დიდხანს  არ  გაგრძელდებოდა.

ჩინელი მებრძოლები

wlebi laSqrobebis Sedegebisaxelmwifoebi, romlebic Tavs daesxnen

kiTxvebi da davalebebi

“რათა მუდმივად იფიქრო 
მათი, შრომის შესახებ”

ganmarteT minis dinastiis Tavda-
pirveli warmomadgenlebis mmarT-
velobis periodSi xalxis mdgoma-
reobis gaumjobesebis mizezebi. 

erTxel cisa da miwisaTvis msxverplis 
Sewirvisas, imperators misi memkvid-
re dahyveba, mmarTveli qveSevrdomebs 
avalebs Tavisi memkvidris plantaciebsa 
da glexTa saxlebSi miyvanas, aseve imis 
danaxebas, Tu rogor cxovrobdnen, ic-
vamdnen, ikvebebodnen da ra xelsawyoebs 
iyenebdnen glexebi. memkvidris dabrune-
bis Semdeg imperatori ekiTxeba mas: 
“gqonda cnoba glexTa mZime Sromis Se-
saxeb? maT mohyavT marcvleuli da maTi 
sxeuli arodes sufTavdeba talaxisagan. 
isini mTeli wlis ganmavlobaSi cdi-
loben:isini arc siciveSi da sicxeSi, 
arc wvimaSi guTnidan xels ar iReben. 
maTi lerwamiT damzadebuli saxlebi 
da loginebi arc qarisagan da arc mzi-
sagan ar icavs. maT Casacmelad ubralo 
samosi da gasaZRomad ubralo sakvebi 
ar hyofniT. magram maT uwevT saxel-
mwifos mTliani xarjebis gaweva. amito-
mac dagavale maTi cxovrebis gacnoba. 
es imitom, rom msurs Sen mudmivad maT 
mZime Sromaze fiqrobde, iyo ekonomiuri 
da ar dauSva mflangveloba”.  

შუა საუკუნეების მატიანედან
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aJiotaJi qalaq klermonSi. XI საუკუ- 
ნეში, დასავლეთ ევროპაში “უპატრონო მიწა 
არ არის!” განჩინება უკვე კატეგორიული გადა-
წყვეტილების სახით იყო განსაზღვრული. მიწის 
ნაკვეთები და თავისუფალი გლეხები აღარ იყო 
დარჩენილი, იმიტომ რომ მთლიანად დაკავე-
ბული და ფეოდალებს შორის განაწილებული 
იყო. ჩვეულების თანახმად, რაინდების ფეო-
დი, მემკვიდრეებიდან მხოლოდ ერთზე გადა-
დიოდა. რაინდების სხვა წარმომადგენლები 
მიწის ნაკვეთებზე დაუფლების მიზნით, მათ 
დაუფლებული ტერიტორიებიდან ხმლის ძალ-
ით აძევებდნენ, რომელიც ფეოდალებს შორის 
განხეთქილების  გამწვავების საფუძველი ხდე-
ბოდა.

XI საუკუნეში, საკმაოდ მომატებული იყო 
თავადთა მიდრეკილება ფუფუნებისაკენ. მხო-
ლოდ ყმა გლეხებისაგან აკრეფილი შემოსავლე- 
ბი მომატებულ ხარჯებს ვერ ფარავდა. ფეოდა-
ლური ზეწოლის მომატება ზრდიდა გლეხთა 
ბრძოლის  წამოწყების  საფრთხეს  ევროპაში.

 uCveneT XI saukuneSi evropaSi Sina dapiris-
pirebebis gamwvavebis mizezebi.

1054 წელს, ქრისტიანული ეკლესია ოფიცი-
ალურად დაიყო აღმოსავლურ (მართმადიდებ-
ლურ) და დასავლურ (კათოლიკურ) ეკლესი-
ებად. შინა დაპირისპირებების გაზრდა დიდად 
აწუხებდა კათოლიკური ეკლესიის მაღალი ფე-
ნის  წარმომადგენლებს.

 Tqveni azriT, ratom awuxebda es mdgoma-
reoba kaTolikuri eklesiis maRali klasis 
warmomadgenlebs?

 

ამ შექმნილმა მდგომარეობამ, ისინი აიძულა 
ცბიერი პოლიტიკისათვის მიემართათ. ამ იდეის 
არსი, ურჩი ბარონებისა და რაინდების, აგრეთვე 
პრეტენზიის მქონე გლეხების აღმოსავლეთ ქვე-
ყნების დასაპყრობად გაგზავნა იყო. ასეთი ნაბი-
ჯი ევროპას არასასურველი ელემენტებისაგან ას- 
უფთავებდა, ამასთან ეკლესიას უხსნიდა გზას 
რეალური სარგებლის მოპოვებისაკენ. დანაწევ- 
რებულ ევროპაზე ხელისუფლება, მართლმადი-

XIII saukunis politikur moRvaweTagan erT-
erTs, aRmosavleTiT ganxorcielebuli jvarosnu-
li laSqrobebi ase hqonda daxasiaTebuli:“Cveni 
sityvebi RmerTis sityvebia, xolo Cveni saqcieli 
eSmakis saqcielia”.

“miwa, romelzedac Tqven cxov-
robT, mosaxleobis momatebasTan 
erTad Seviwrovda. es miwa arc 
Tu ise nayofieria da mis dama-
muSaveblebsac ki Zlivs apurebs. 
sworedac am mizeziT erTmaneTs er-
kinebiT, glejT da ebrZviT: erT-
maneTs sasikvdilod WriT. axla ki 
dacxreba Tqveni sibraze, aRmoifxv-
reba mtroba da Seneldeba omebi 
da Sejaxebebi. daikaveT gza wminda 
sasaflaosaken, CamoarTviT miwebi  
arareligiurebs da daiqvemdebareT. 
im miwebze Tafli da rZe miedine-
ba. ierusalimi msoflios yvelaze 
baraqiani margalitia, meore samo-
Txea...

კლერმონის ეკლესიის ყრილობაზე 
ურბან II-ის გამოსვლიდან

jvarosnuli laSqroba aRmosavleTiT.
qalaqebis ganviTareba evropaSi

 naTqvamia,ç rom "sagareo politi-
ka, saSinao politikis gagrZelebaa”. 
daasabuTeT es debuleba, papis ur-
ban II-is gamosvlis safuZvelze.

 rogor asabuTebda papi urban II 
ierusalimze laSqrobas? SeiZleba 
Tu ara es ideologiuri brZolis 
nimuSad CaiTvalos?

17

sakvanZo sityvebi

▪  “upatrono miwa ar aris!”
▪  urban II-is mowodeba
▪  ierusalimis konstitucia

▪  salaheddin aiubi

▪  laTinTa imperia
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დებელი ქრისტიანებისა და აღმოსავლეთ მუს- 
ლიმანების გაკათოლიკება თვით პაპსაც გაამ-
დიდრებდა.

დიდი და “მოხერხებული” ფანდის გამოყე-
ნებისათვის მზადებაში მყოფმა ეკლესიამ, რე- 
ლიგიური მიზეზით ისარგებლა. ეს უკვე მრა-
ვალჯერ გამოცდილი “ჯვრისა და ნახევარმთვა-
რის ბრძოლის” იდეა იყო. 1095 წელს ქალაქ 
კლერმონში, პაპმა ურბან II-მ ყველა რელიგი-
ურნი “იესოს საფლავის” ქრისტიანებისათვის 
დაბრუნებისა და “წმინდა მიწის” პალესტინის 
მუსლიმანებისაგან განთავისუფლებისათვის 
ლაშქრობისაკენ მოუწოდა. მისი ეს მოწოდება 
სწრაფად მოედო მთელ ევროპას და სათავე  
დაედო აღმოსავლეთისაკენ მრავალი გზის ჯვა-
როსნულ ლაშქრობას. ხუმრობის სახით დაწყე-
ბული ეს მოძრაობა, მოკლე დროში დიდ კა-
ტასტროფად  გადაიქცა.

 ra politikur miznebs isaxavda qristianuli 
samyaro “iesos saflavis” ganTavisuflebiT?

ierusalimis samefos Seqmna. 1096 wlis 
gazafxulze daiwyo pirveli jvarosnuli 
laSqroba. სუსტად შეიარაღებული, არაორგა-
ნიზებული გლეხთა რაზმები “წმინდა მიწებისა-
კენ” გაეშურნენ. წინვლასთან ერთად, რელიგიურ 
აღტაცება შენელებულ გლეხებს თანდათან, ნა-
დავლის სურვილი ეზრდებოდათ. განვლილ გზა- 
ზე გაწყვეტებისა და ძარცვის ჩადენა ამის მკა- 
ფიო მტკიცებულებაა. როდესაც ჯვაროსნებმა 
კონსტანტინოპოლს მიაღწიეს, ბიზანტიის იმპე- 
რატორმა ისინი ბოსფორის მეორე მხარეს გა-
დაიყვანა. მცირე აზიის ნახევარკუნძულის სანა-
პირომდე მისული ჯარი განადგურებული იქნა 
სელჩუკების  მხრიდან. 

1096 wlis Semodgomaze, daiwyo pirveli  
jvarosnuli laSqrobis meore talRa. ამჟამად ლაშქრობაში საფრანგეთის, გერმა-
ნიისა და იტალიის ფეოდალები მონაწილეობდნენ. სომხები, რომლებიც ჯვაროსნებს თა- 
ვიანთ საყრდენად თვლიდნენ, ეხმარებოდნენ მათ სელჩუკების წინააღმდეგ ბრძოლაში.  
ასე, ხმლისა და ხრიკების გამოყენებით ჯვაროსნები იერუსალიმის უძველეს კედლებს 
მიუახლოვდნენ. 

ლეგენდის თანახმად, იესო ქრისტეს 
იერუსალიმში შესვლისას, მას ადამი- 
ანები გახარებული და ხელში მოფრი-
ალე ხურმის ტოტებით დახვედრიან. იმ 
დღიდან ათასი წლებია გასული... ისინი, 
ვინც მის მიმდევრებად ეწერებოდნენ, 
ქალაქში ხელში ხმლით სისხლის ტბის 
გავლით შედიოდნენ. es movlena 1099 
wlis 15 ivliss moxda.

დაპყრობილ მიწებზე ჯვაროსნებმა 
იერუსალიმის სამეფო, ანტიოქიის სამ-
თავრო, აგრეთვე ედესას და ტრიპო- 
ლის  საგრაფოები  შექმნეს.

ყველას მიერ უარყოფილი

pirvel jvarosnul laSqroba-
Si monawile glexTa razmis meTau-
ri, virze mjdomi asketi petre iyo. 
bevrni mas morwmuned Tvlidnen da 
viris Tmidan wiwknidnen, nawiwkns 
ki, saswaulmoqmedi Tilismis saxiT 
mkerdze inaxavdnen. laSqrobis bo-
los, miuxedavad imisa, rom viris Tma 
sruliad gayvlefili aRmoCnda, am 
rwmenam laSqrobis monawileebs ve-
raviTari daxmareba ver gauwia.

იერუსალიმიის აღებისას ქალაქის ქუჩებში 
ჯვაროსნების მხრიდან 10 ათასამდე 

მუსლიმანი და იუდეველი იქნა მოკლული

დახმარება ვერ შეძლო

qalaq antioqiis jvarosnebis  
mxridan dapyrobaSi ZiriTadi roli, 
islamis religiis axlad mimRebma, 
moRalate somexma Seasrula. Se-
pirebuli jildos sanacvlod, man 
miiRo qristianoba da pirobebi 
Seuqmna jvarosnebis qalaqSi Sesv-
las. am saqcielis gamo, man yvelas 
siZulvili moipova.
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იერუსალიმის სამეფო სამაგალითო ფეოდალური სახ-
ელმწიფო იყო: აქ ფეოდალური ierarqia* ევროპასთან შედა- 
რებით თავს უფრო სრულად გამოხატავდა. ჯვაროსნების 
აღმოსავლეთში არასტაბილური მდგომარეობა, ამის ძირი- 
თად მიზეზს წარმოადგენდა. ერთის მხრივ “sarasinebis*  
ზეწოლის ქვეშ აღმოჩენილ “დამპყრობ ფრანკებს”, მეორის 
მხრივ, ადგილობრივ მოსახლეობას: მუსლიმანებს, იუდევე- 
ლებს და ქრისტიანებსაც სძულდათ ისინი. ყოველივე ეს, ჯვა-
როსნებს  აიძულებდა  უფრო  მტკიცედ  გაერთიანებულიყვნენ.

იერუსალიმის მეფე პალესტინას მართავდა, ხოლო ანტი-
ოქიის, ედესასა და ტრიპოლის მმართველები კი მის ვასა-
ლებად ითვლებოდნენ. გარდა ამისა, ყოველი მათგანი რა-
მდენიმე საბარონოებად, ესენი კი, თავის მხრივ რაინდთა 
სამფლობელოებად იყოფოდნენ. იერუსალიმის სამეფოს პოლიტიკური წყობა “იერუსა- 
ლიმის კონსტიტუციად” ცნობილ კანონთა კრებულით განისაზღვრებოდა. ამ აქტის 
თანახმად, მეფე “უმაღლეს პალატად” დასახელებულ მთავრებისა და ბარონებისაგან შემ- 
დგარ საბჭოს მხრიდან აირჩეოდა. ამ პალატის თანხმობის გარეშე, მეფე ვერავითარ 
მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ვერ იღებდა. პალატა, ამავდროულად უმაღლესი ფეო-
დალური სასამართლოს ფუნქციასაც ახორციელებდა. მეფის შემდეგ მეორე ოფიციალ- 
ური  პირი,  იერუსალიმის  კათოლიკური  ეკლესიის  მეთაური  იყო. 

 ra rols asrulebda samefos ganmtkicebaSi, ierusalimis samefoSi gamoyenebuli mmarT-
velobis sistemis Taviseburebani?

ჯვაროსნული  ლაშქრობები  აღმოსავლეთით
 uCveneT rukaze, pirveli jvarosnuli laSqrobis Sedegad, axlo aRmosavleTSi momxdari 
politikuri cvlilebebi.

*  ierarqia – ერთიანი 
მთლიანი სისტემის 
ნაწილების, ან ელემენ- 
ტების მტკიცე დაქვემ-
დებარების წესის სა-
ფუძველზე, ქვემოდან 
ზემოთ მოწყობა.

*  sarasinebi – ასე უწო-
დებდნენ შუა საუკუნე-
ებში, ევროპაში არაბებსა 
და ზოგიერთ სხვა მუს-
ლიმან ხალხებს.
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“იერუსალიმის კონსულტაცია” ვასალებსა და სენიორებს შორის ურთიერთობებს აწ-
ესრიგებდა. აქ არა მარტო ფეოდის მემკვიდრეობით გადაცემის საკითხი რეგულირდე-
ბოდა, არამედ ისიც კი განისაზღვრებოდა, თუ რაინდი თავისი სენიორისათვის წელიწა- 
დის განმავლობაში რამდენი დღე უნდა ყოფი- 
ლიყო სამხედრო სამსახურში. ეს ფაქტი ამტკი-
ცებს რომ, აქ ფეოდალურ ურთიერთობა თავის  
კლასიკურ  ფორმას  უახლოვდებოდა.

 ras ewodeba klasikuri feodalizmi?

რაინდები და ბარონები თავიანთ სამფლობე-
ლოში არავითარ მეურნეობას არ ეწეოდნენ, მაგრამ 
გლეხებისაგან მაღალ რენტას მოითხოვდნენ.

“maT amqveyniuri sikeTe RvTaebriv sikeTeze maRla daiWires...” ჯვაროს- 
ნების მიერ შექმნილი სახელმწიფოების მდგომარეობა არასტაბილური იყო. მალე ედესა 
აღებული იქნა მოსულის ემირის მიერ. ამის საპასუხოდ დაიწყო მეორე ჯვაროსნული ლაშქრობა. 
მაგრამ ქრისტიან მმართველებს შორის არსებული  დაპირისპირებები,  ამ  ლაშქრობის  მარცხის  
მიზეზი  გახდა.

1187 წელს ევროპის შემაძრწუნებელი ამბავი გავრცელდა: “სულთან სალაჰედდინ  
აიუბმა ტაბარიას ტბასთან ახლოს გაანადგურა ჯვაროსნები და გაანთავისუფლა იერუსა-
ლიმი”. ამის გამგონე ქრისტიანმა ევროპამ ახალი, მესამე ლაშქრობისათვის (1189-1192) 
მზადება დაიწყო. ინგლისის, საფრანგეთისა და გერმანიის მეფეთა მიერ ორგანიზებული 
ლაშქრობაც წარუმატებელი აღმოჩნდა. მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის ინიციატორი 
პაპი ინოკენტი III იყო. ამჟამად ჯვაროსნებმა გადაწყვიტეს ახლო აღმოსავლეთის ყველაზე 
ძლიერ სახელმწიფო ეგვიპტისათვის დარტყმა მიეყენებინათ. მათ სურდათ ეგვიპტემდე 
ზღვის გავლით მიეღწიათ და ამ მიზნით ვენეციისაგან გემები იქირავეს. მაგრამ ვენეციამ  
შეცვალა პირველი მარშრუტი და ჯვაროსნების მიმართულება, ვაჭრობაში მისი ძირითადი 
კონკურენტის, კონსტანტინოპოლის დაპყრობისაკენ გადაიტანა. ჩანდა, რომ ჯვაროსნებიც 
ეგვიპტის გზის შორეულობასა და სიძნელეს, ბიზანტიის სიმდიდრის კი ახლო და უფრო 
ხელმისაწვდომობას  ასკვნიდნენ.

 ra warmodgenebs ayalibebs konstantinopolze Seteva jvarosnuli laSqrobebis Ziri-
Tad mniSvnelobaze?

1204 წელს ჯვაროსნებმა ხელში ჩაიგდეს კონსტანტინოპოლი და ბალკანეთის ნახე-
ვარკუნძულის სამხრეთით, ლათინთა იმპერია შექმნეს. მაგრამ 1261 წელს “ლათინები” 
(კათოლიკები) გაძევებულნი იქნენ და ხელახლად აღდგენილი იქნა ბიზანტიის იმპერია. 
მიუხედავად ამისა, ამ იმპერიამ ვეღარ აღიდგინა ყოფილი ძლევამოსილება. ამის შემდეგ  
4 ჯვაროსნული ლაშქრობა შედგა. ბოლო მე-8 ლაშქრობა XIII საუკუნის ბოლოს დაემ- 
თხვა  და  ადრინდელივით  ისიც  წარუმატებლად  დამთავრდა. 

jvarosnuli laSqrobebis Sedegebi dasavleT evropisTvis. ჯვაროსნულმა 
ლაშქრობამ მარცხი განიცადა არა მარტო სამხედრო ლაშქრობის სახით, არამედ კათო-
ლიკური ეკლესიის მხრიდან ორგანიზებული პოლიტიკური კამპანიის სახითაც. მეორე 
ლაშქრობის შემდეგ, გლეხებმა ჯვაროსნული მოძრაობის უმაღლეს მისიაზე რწმენა და-
კარგეს: იმიტომ რომ, “წმინდა მიწაზეც” ისინი ფეოდალების თვითნებობის მარწუხებში  
იყვნენ აღმოჩენილნი. გლეხებმა უპირატესობა არა თავისუფლებისა და მიწების უცხო-
ეთში ძებნას, არამედ მათი თავიანთ სამშობლოში მოპოვებისათვის ბრძოლას მიანიჭეს. 
ფეოდალებსაც ახალი ლაშქრობისათვის ინტერესი აღარ ჰქონდათ. ამას რამდენიმე მი- 
ზეზი გააჩნდა. პირველი, XIII საუკუნის ბოლოს ევროპაში სახელმწიფოებს შორის ხან-
გრძლივი ომები დაიწყო და ფეოდალებმა თავიანთი ძალების გამოყენების გზა გამონახ- 
ეს. მეორე, სამეურნეო და ქონებრივ-ფულადი ურთიერთობების განვითარებასთან ერ-
თად, სამფლობელოებში გლეხებისაგან აკრეფილი შემოსავლები მატულობდა. ფეოდალ- 
ებს, “ოცნებითი იდეების” საძიებლად მსოფლიოს შორეულ მხარეში წასვლას, უფრო 
თავიანთ ქვეყანაში დარჩენა ერჩივნათ. გარდა ამისა, გარე სამყაროშიც ცვლილებებს ჰქონდა 
ადგილი. მაგალითად, მონღოლთა ლაშქრობების შედეგად სრულიად გაპარტახებულო- 
ბის გამო, ახლო აღმოსავლეთი ევროპელი ფეოდალებისათვის უკვე მასტიმულირებელ 

სალაჰედდინ აიუბი
 romeli qveynis feodaluri urTierTobisaT-
visaa ufro damaxasiaTebeli es faqtorebi?
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ნადავლის წყაროს აღარ წარმოად-
გენდა. ყველაზე მთავარი კი იყო ის, 
რომ “ჯვარსა” და “ნახევარ მთვარეს” 
შორის ბრძოლის ძირითადი ცენტრი 
პირენეის ნახევარკუნძულზე იყო 
გადასული. აქ, აღმოსავლეთით ჯვა-
როსნული ლაშქრობის ლოგიკური 
გაგრძელების სახით, მოძრაობა re-
konkista*  იყო  დაწყებული.

დასავლეთ ევროპის განვითარე-
ბაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახ- 
დინა ჯვაროსნულმა ლაშქრობებმა.  
ამ ლაშქრობებმა პირობები შეუქმნა 
ხმელთაშუა ზღვაზე ვაჭრობის გან-
ვითარებას. აქ არაბი და ბიზანტი- 
ელი ვაჭრების გამკოტრებელ ვენე-
ციას, თავისი მონოპოლია ჰქონდა 
დამყარებული. ევროპელებმა აღმო-
სავლეთისაგან ქსოვილის, რკინის, 
წამლისა და სუნამოს წარმოების, 
აგრეთვე ზაფარანის, ბრინჯისა და 

წიწიბურას  მოყვანისა  და  სხვა  ხერხები  შეისწავლეს. 
ევროპამ აითვისა ეტიკეტისა და ჰიგიენის წესები. შემოვიდა სიახლე აბანოსა და აბა- 

ზანის სახით. შესაძლებელი იყო ჭადრაკის მოთამაშეთა ხშირი ნახვა. ყველაზე მნიშვნე-
ლოვანი მოვლენა, აღმოსავლეთის მომნახულე და ისლამურ კულტურას გაცნობილი 
ევროპელების, ქრისტიანობის ზოგიერთი დოგმებისადმი  კრიტიკული დამოკიდებულე-
ბა და რელიგიური ცრურწმენისაგან მოშორება იყო. ამან კი, თავის მხრივ ხელი შეუწყო 
დასავლეთ  ევროპის  ხალხების  მორალურ  განვითარებას. 

 Tqveni azriT, ra cvlilebebi moxda dasavleT evropis qveynebSi jvarosnuli laSqro-
bebis Sedegad?

qalaqebis ganviTareba Sua saukuneebis evropaSi. შუა საუკუნეების დასაწ- 
ყისში, სოფლები სოციალ-ეკონომიკური თავლსაზრისით ქალაქებზე უფრო განვითარე-
ბული იყო. ანტიკური პერიოდის ქალაქები დაკნინების პროცესში იყვნენ. იმდენად, რომ 
რომის ყოფილი ბრწყინვალების ნიშნების დანახვა მხოლოდ მისი ძეგლების ნანგრევებზე  
იყო  შესაძლებელი.

IX საუკუნის შუა წლებიდან, ქალაქების განსაზღვრული გამოცოცხლება დაიწყო. ეს, 
მათი კარლოს დიდის იმპერიის დაშლის შემდეგ შექმნილი, დამოუკიდებელი ფეოდა-
ლური სამფლობელოების ცენტრებად გადაქცევასთან იყო დაკავშირებული. მაგრამ ქა-
ლაქების ნამდვილი აყვავება X-XIII საუკუნეებს ემთხვევა. ეს ჯვაროსნული ლაშქრობით 
იყო სტიმულირებული. ამ ლაშქრობის დროს, ჯვაროსნები მუსლიმანური აღმოსავლეთის 
ქალაქურ ცხოვრებას, მის ხელოსნურსა და სოფლის მეურნეობის ტექნიკას გაეცნენ. მათ  
იქ  მიღებული  გამოცდილება  და  ცოდნა,  შემდგომში  თავიანთ  ქვეყნებში  გამოიყენეს. 

 ra saxis gavlena moaxdina jvarosnulma laSqrobebma, dasavleT evropis qalaqebis aRmavlo-
baze?

ცნობილია, რომ უძველესი პერიოდიდან მიყოლებული, ყველა სოფელში არსებობდა 
სახლის ხელოსნობა. ამ პერიოდში, გლეხები თავიანთთვის და თავიანთი ბატონებისათვის 
საჭირო უამრავ ნივთებს ამზადებდნენ. სოფლელი ხელოსნების გვერდით, ფეოდალურ 
სამფლობელოებში თავიანთი ბატონების გემოვნებისამებრ, მოწყობილობის დამზადების 
უნარის მქონე ოსტატებიც მუშაობდნენ. მაგრამ ისინი ფეოდალურ სამფლობელოებს 
მიმაგრებულნი იყვნენ და მათი პროდუქცია ბაზრისათვის გათვალისწინებულ ქონებას 
არ წარმოადგენდა. ასე რომ, ხელოსნობა ჯერ კიდევ ხანგრძლივ პერიოდში, დასავლეთ 
ევროპაში,  დომინირებული  ნატურალური  მეურნეობის  შემადგენელ  ნაწილად  რჩებოდა.

jvarosnuli laSqro-
bebis istoriaSi sayu-
radRebo movlenas war-
moadgens beri raindebis 
erTianobebis (ordene-
bis) Seqmna. erT-erTi 
maTgani taZris raindTa 
ordeni iyo. 
es saxeli, maTi Tav-

dapirveli rezidenciis 
ierusalimSi, suleima- 
nis samlocvelos ad-
gilas mowyobasTan iyo  
dakavSirebuli. evropa- 
Si maT tamplierebs  
(metaZreni, fr. Temple 

(taZari) sityvidan) uwodebdnen. maT Sinaga- 
nawesSi ewera, rom tamplierebs “ierusalimSi  
mosanaxuleblad mimavali momlocvelebi, qur- 
debisa da yaCaRTa Tavdasxmebisagan unda daec-
vaT. magram am mRvdel-raindebmac male dakar-
ges TavianTi religiuri interesi da materia-
lur sargebels ufro meti mniSvneloba mianiWes. 
aRmosavleTSi vaWrobis niuansebis amTvisebeli 
tampleirebi did simdidres daeuflnen.

სამლოცველოს რაინდები თუ ბანკირები?

*  rekonkista – მუსლიმანური მოსახ- 
ლეობის პირენეის ნახევარკუნძული-
დან გაძევების მიზნით, XI-XV საუკუ- 
ნეებში  განხორციელებული  მოქმედება.
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ხელოსნურ ჩვევებს დაუფლებულმა გლეხებმა, დროის განმავლობაში დაიწყეს სამ-
ფლობელოების დროებით მიტოვება და გამგზავრება პურის ფულის საშოვნელად. ეს 
გახდა აუცილებელი პირობა ხელოსნობის მეურნეობისაგან გამოსაყოფად . პროფესიული 
ხელოსნობის კატეგორიული ფორმით ჩამოყალიბებას პირობები შეუქმნა ახალმა, დახვე-
წილმა სოფლის მეურნეობის მეთოდებმა. მათი წარმოებისათვის საჭირო იყო რთული 
მოწყობილობა, აგრეთვე, სპეციალური ცოდნა და ჩვევები. ყოველივე ამან ხელი შეუწყო 
სპეციალობის ჩამოყალიბებას. ხელოსნობით დაკავებულობა, ამ ოსტატების პროფესიად 
გადაიქცა. XI-XIII საუკუნეებში ხელოსანთა უმრავლესობამ დაიწყო სოფლის მიტოვება, 
იმიტომ რომ, აქ გამომუშავების შესაძლებლობა გლეხთა უაღრესი სიღატაკის გამო შეზ-
ღუდული იყო. ისინი, თავიანთი პროდუქციის გაყიდვის მიზნით ქალაქში სახლდებოდ-
ნენ. ამით ხელახლად ცოცხლდებოდა ანტიკური ქალაქები და საფუძველი ეყრებოდა  
ახალ  ქალაქებს.

ქალაქების განვითარებასა და მათი მოსახლეობის ზრდას საფუძვლად დაედო აგრე- 
თვე გლეხთა ბრძოლა ფეოდალური ზეწოლის წინააღმდეგ. სამფლობელოებიდან გა-
დახვეწილი ყმა გლეხები, ხელოსნებთან და ვაჭრებთან ერთად, ჩამოყალიბებაში მყოფი 
ქალაქების  პირველი  მცხოვრებნი  გახდნენ.

ქალაქების შექმნამ, დასავლეთ ევროპის ქვეყ-
ნების განვითარებაში დიდი ცვლილებები გამო-
იწვია. მათ ეკუთვნის: პირველი, ქალაქსა და სო-
ფელს შორის შრომის განაწილება, მათი შრომის 
გაცვლის გაფართოვება. ამ პერიოდში ქალაქელე-
ბი სოფლელებს ხელსაწყოებით, ისინი კი ქალაქ- 
ის მოსახლეობას სოფლის მეურნეობის პროდ-
უქციით ამარაგებდნენ. ასე, რომ ქალაქები სოფ- 
ლებს ქონებრივ-ფულადი ბრუნვისაკენ უბიძგებ-
დნენ. 

მეორე, გლეხებთან ფულის არსებობით, ფეო-
დალებს ისინი ნაწილობრივ ფულად გადასა- 
ხადზე გადაჰყავდათ. ეს აძლიერებდა გლეხებზე 
ზეწოლას (შეზღუდვას), რომლის საპასუხოდ ფარ-
თოვდებოდა  გლეხთა  გამოსვლები.

მესამე, საამქროს ხელოსნობა ქალაქებში მრე-
წველობის განვითარების ძირითადი ფორმა გახ-
და: საამქროები დიდი ხნის მანძილზე ტექნიკურ 
გამოცდილებასა და წარმოებით პროცესს უზრუნ-
ველყოფდნენ. 

მეოთხე, ქალაქების განვითარებამ ფართო გა-
საქანი მისცა საგარეო ვაჭრობის განვითარებას: 
ამ პერიოდში ევროპის ორი სავაჭრო რაიონი 
ჩამოყალიბდა. თუ მათგან ხმელთაშუა ზღვის 
სანაპიროებზე მდებარე პირველი, ძირითადად 
ბიზანტიასა და მუსლიმანურ აღმოსავლეთთან 
საშუამავლო ვაჭრობას ახორციელებდა, ჩრდი-
ლოეთ ზღვის სანაპიროებზე მყოფი მეორე თა- 
ვის მხარეში წარმოებული პროდუქციის გაცვ- 
ლით იყო დაკავებული. საყურადღებოა ასევე, 
ევროპაში საერთაშორისო ვაჭრობის განვითა-
რებასთან ერთად, სხვადასხვა სავაჭრო ოპერაცი-
ების განმახორციელებელი ბანკებისა და მსხვილი 
ბითუმად მოვაჭრე ბაზრობების შექმნის პროცე- 
სიც  ძლიერდებოდა. 

 romelma faqtorma Seasrula mniS- 
vnelovani roli, Sua saukuneebis 
cixe-simagreebis qalaqebad gadaq-
cevaSi?

“…cixe-simagris macxovrebel-
Ta moTxovnebisa da moTxovnilebis 
dasakmayofileblad, misi xidis ka-
rebze vaWrebma ..., Semdeg movaWre-
Ta gamokvebisa da TavSesafarisaTvis 
sastumroTa mepatroneebma daiwyes 
wamosvlebi. maT Soris sityvebi 
“xidTan mivideT” Cvevad gadaiqca. aq, 
ise gafarTovda sacxovrebeli kera, 
rom male, ubralo sityvaTa TqmaSi 
xidad wodebuli (maT enaze “Brüg-
ge” xom xids niSnavs), didi qalaqi 
Seiqmna”.

ქალაქ ბრიუგეს დაარსება

 uCveneT Tavdapirveli Sua saukuneebis qalaqebis Seqmnis ZiriTadi mizezebi.

 ratom rCeboda feodalur samflobeloebSi arsebuli xelosnoba naturaluri meurne-
obis Semadgenel nawilad? 
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1. gansazRvreT kaTolikuri eklesiis mier aRmosavleTiT laSqrobebis organizebis mizezebi.
2. moamzadeT prezentacia salaheddin aiubis cxovrebisa da moRvaweobis Sesaxeb.
3. SeadareT erTmaneTs, bizantiis imperiis meoTxe jvarosnuli laSqrobis wina da Semd-

gomi saerTaSoriso mdgomareoba.
4. SeavseT cxrili: 

 
 
 

5. gansazRvreT evropelebis, islamur civilizaciasTan kavSiriT mopovebuli yvelaze 
mniSvnelovani warmatebebi.

6. CaatareT ganzogadeba, profesiuli xelosnobis Camoyalibebis dawyebiTi etapebis Sesaxeb.
7. Tvali gadaavleT Tanamedrove dasavleT evropis rukas. Tqven dainaxavT, rom uamrav 

adgilTa saxelwodebebi msgavs Semadgenel nawilebs moicavs. magaliTad “burg”-ger-
manulad “cixe simagres”, “furt” anu “fort” - germanulad da inglisurad mdinaris 
gadasasvlels, “bridge”- inglisurad “xids”, “castra”- laTinurad “banaks” da “sanc-
te, sanctus, Sancti”- laTinurad “wmindas” niSnavs. ganazogadeT mopovebuli cnobebi da 
gamoitaneT daskvna, Sua saukuneebSi dasavleT evropis, qalaqebis Seqmnis adgilebis 
Sesaxeb.

jvarosnuli laSqrobebis Senelebis mizezebi:

saSinao sagareo

kiTxvebi da davalebebi

მეხუთე, ქალაქების გამრავლებით, მათი ეკონომიკუ-
რი და პოლიტიკური აქტივობის გაძლიერებით, თავიანთ 
მიწებზე, ამ ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის  სენიორ-
ების წინააღმდეგ ბრძოლა დაიწყო. ზოგიერთმა მათგანმა 
თავისუფალი ქალაქ-komunas* უფლებები მოიპოვა. ამან 
თავის მხრივ შემარყეველი დარტყმა მიაყენა ფეოდა- 
ლური  წყობის  საძირკველს  და  საფუძველი  დაუდო  მის  შემდგომ  კრიზისს.

მეექვსე, ქალაქების შექმნამ გააფართოვა ევროპელების მსოფლმხედველობა და განავი-
თარა მისი კულტურა, რომელმაც პირობები შეუქმნა მთლიანობაში ევროპული საზოგა-
დოების განვითარებას. ყველა ამ ცვლილებამ მალე თავისი ასახვა ჰპოვა, დასავლეთ ევ- 
როპის  საზოგადოების  ისტორიის  შემდგომ  ფურცლებზე.

დასავლეთ ევროპის ქალაქები

*  komuna – სენიორისადან 
თვითმართვის უფლების 
მიმღები ქალაქის თემი

 ra cvlilebebi moxda dasavleT evropis ganviTarebaSi qalaqis SeqmniT?
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politikuri centralizaciis dasawyisi saf-
rangeTSi. XI-XII საუკუნეებში, საფრანგეთში გრძელ-
დებოდა ფეოდალური არეულობა. ხელისუფლებაში მყო- 
ფი კაპეტინგების დინასტიის domeni* ძლიერი ჰერცო- 
გებისა და გრაფების ქონებას მოიცავდა. ამასთან ერ-
თად, ქვეყნის დიდი ნაწილი ინგლისის მეფეთა ხელში 
იყო. ყველა ეს ფაქტორი აფერხებდა ქვეყნის განვი-
თარებას. ამიტომაც კაპეტინგთა დინასტიის პოლიტიკა 
ამ ფაქტორების აღკვეთისაკენ იყო მიმართული. ამ 
ბრძოლაში მეფეები კათოლიკურ ეკლესიას, რაინდებსა 
და განვითარებად ქალაქ-კომუნებს ეყრდნობოდნენ. მათი დახმარებით, XIII საუკუნეში 
კაპეტინგებმა დაამარცხეს აჯანყებული სენიორები. ასევე წარმატებით დასრულდა ომი 
ინგლისთან. იმავე საუკუნეში დადებული პარიზის ზავის საფუძველზე, ინგლისის მეფემ  
უარი  განაცხადა  საფრანგეთში  არსებული  მიწების  უმრავლესობაზე.

 ratom iyo, rom feodali seniorebisagan gansxvavebiT, kapetingTa politikas eklesiis, 
raindTa da qalaqebis mxardaWera hqonda?

XI-XV saukuneebi klasikur feodalur periodad 
iwodeba. am periodSi, dasavleT evropaSi feodalu-
ri urTierTobebis sruliad ganmtkicebasTan erTad 
adgili hqondaT centralizebuli warmomadgenlo-
biTi monarqiebisa da Tanamedrove saparlamento* 
safuZvlebis Camoyalibebas.

centralizebuli saxelmwifoebis 
Seqmna dasavleT evropaSi

*  saparlamento – პოლიტი-
კური სისტემა სახელმწიფო 
მმართველობაში, სადაც ხელ- 
მძღვანელი პოზიცია პარლა-
მენტს ეკუთვნის

*  domeni – მეფის მიწის მემ-
კვიდრეობითი  საკუთრება

“mefeTa wminda vali - uTvalavi omebiT qvey-
nis damangrevel, mZarcvel, Raribebis momspob, 
eklesiebis gamanadgurebel borotTa moqmedebe-
bis kategoriuli aRkveTa... erT-erTi aseTi bo-
rotmoqmedTagani - saSineli Tavis momkveTi tomas 
marlia, maT (cixe - simagreebs) gveleSapis buded 
da yaCaRTa adgilad aqcevda, aseve wvavda da 
Zarcvavda mTlian Semogarens. am (saeklesio kre-
bis) Txovnis safuZvelze, mefe miuaxlovda Zlier 
dacul kresisis cixe-simagres da moulodnelad 
xelSi Caigdo igi. cixe-simagris dangrevis Semdeg, 
qveyanaSi daamyara mSvidoba, romelsac didi xnis 
ganmavlobaSi elodnen. rogorc vxedavT, mefeebs 
grZeli xelebi aqvT...”

“როგორც ცნობილია, ხელმწიფეებს გრძელი ხელები აქვთ...”

ნაწილი ლიუდოვიკო VI-ის ახლო პირის, სუკერის 
ნაწარმოებიდან. (XII საუკუნის პირველი ნახევარი)

 razea saubari garkveul wyarodan mocemul nawilSi?

18

sakvanZo sityvebi

▪  saparlamento

▪  “rkinis mefe”
▪  “warRvnis wigni”
▪  “Tavisuflebis didi qartia”
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მეფე, დომენის გაფართოების პარალელურად, გარ-
კვეული ადმინისტრაციული რეფორმების გატარებას 
შეუდგა. ცენტრალური ხელისუფლება, რამდენიმე 
სამმართველოდ განშტოებული ფორმით მეფის საბჭოს 
ხელში მოხვდა. სხვადასხვა პროვინციებს მეფის ნაც- 
ვლები მართავდნენ. სასამართლო, გადასახადების აკ- 
რეფა და ადგილობრივი ჯარის შეკრება მათ უფლე-
ბამოსილებაში შედიოდა. მოხელეების დანიშვნისას 
მეფეები უნივერსიტეტებში “რომის სამართალს” და- 
უფლებულებს უპირატესობას ანიჭებდნენ. ისინი ძი-
რითადად  ქალაქის  მცხოვრებნი  იყვნენ. 

 romeli faqtis safuZvelze SeiZleba dadasture-
buli iqnas mefis xelisuflebasa da qalaqelebs 
Soris kavSiri?

თავისი წინამორბედების პოლიტიკა ფილიპე IV-მ 
(1285-1314) განაგრძო. მან, საფრანგეთის დიდი ნაწი-
ლი შეიერთა. მაგრამ მცდელობის მიუხედავად ვერ 
შეძლო ფლადზიას დამორჩილება. ფლადზია ფრან-
გულ ოკუპაციას თავისი ეკონომიკისათვის სახიფა-
თოდ თვლიდა, იმიტომ რომ მისი ქსოვის ხელოვნება 
ინგლისიდან მოტანილ მატყლს ეყრდნობოდა. ეკო-
ნომიკური ინტერესები, ფლადზიას ინგლისთან დაახ-
ლოების  მიზეზი  გახდა.

ფლადზიასთან ბრძოლას დაეცარიელებინა ფრან-
გული ხაზინა. ამიტომ ფილიპე IV-ს მისი მოკლე 
დროში შევსება სურდა. მას, რომის ნებართვის გარეშე 
ფრანგ სასულიერო პირებისათვის გადასახადი ჰქონ-
და დაკისრებული. ამის საპასუხოდ პაპი მეფეს და- 
ემუქრა, რომ ეკლესიას მოსწყვეტდა. ფილიპე IV 
მიხვდა ამ მტრობის საფრთხეს და 1302  წელს პირ-
ველად მთავარი შტატები მოიწვია. ეს საფრანგეთში 
ცენტრალიზებული წარმომადგენლობითი მონარქიის 
შექმნის მიმართულებით ყველაზე სერიოზულ ნაბიჯს 
წარმოადგენდა. სწორედ მთავარი შტატები დაეხმარა  
მეფეს, ეკლესიის ხელისუფლების უმაღლესობის 
დამტკიცების მცდელი პაპისათვის დარტყმის მიყე-
ნებაში. ოსტატურად ორგანიზებული კამპანიის შე- 
დეგად, საფრანგეთში კათოლიკურ ეკლესიას, “რკი-
ნის მეფე” ფილიპე IV-ის მსახურ ინსტრუმენტად გა-
დაქცეულმა  ახალმა  პაპმა  დაუწყო  ხელმძღვანელობა. 

politikuri centralizaciis dasawyisi 
inglisSi. 1066 წელს ნორმანების დაპყრობის შედე-
გად ინგლისში ტახტზე ავიდა ვილჰემ I. მან გადად- 
გა პირველი ნაბიჯები ხელისუფლების გაძლიერების 
მიზნით. პირველ რიგში მოახდინა ანგლოსაქსი თა-
ვადების ქონების კონფისკაცია, რომლის 1/7 ნაწილი 
თვითონ მიითვისა. დანარჩენი ნაწილი კი ბარონებს 
შორის გაანაწილა. მათი სამფლობელოები ინგლისის 
სხვადასხვა საგრაფოებში მდებარეობდა. არამხოლოდ 
მეფის ვასალები, არამედ მათი ვასალებიც კი ვალ-
დებულნი იყვნენ დაედოთ მეფის ერთგულების  
ფიცი, გამოევლოთ სამხედრო სამსახური და მიწის  
მიღების  შემთხვევაში გადაეხადათ  გადასახადი. 

“ვალი  ზედმეტობით 
დააბრუნა”

 ratom iyo rom, adre mmarTvelebTan brZolaSi gamarjvebis iolad mompovebeli papebi 
filipe IV-sTan brZolaSi damarcxdnen?

მთავარი შტატების კრება

filipe IV istoriaSi, aseve 
tamplierTa (“metaZreebi”) 
ordenze SuRlis daWeriTac 
iyo cnobili. es organizacia 
didi xani iyo, rom evropaSi 
yvelaze did safinanso dawe-
sebulebad iyo gadaqceuli. 
maT klientTa Soris safran-
geTis mefec iyo. mas “qristes 
msaxurebisaTvis” didi mocu- 
lobis vali gaaCnda. fili-
pe IV-m vali Zalian ori-
ginaluri formiT daabru-
na:ordeni inovaciaSi iqna 
dadanaSaulebuli da masTan 
mtroba daiwyo. asobiTi mRv-
del-raindi koconze dawves. 
ordenis qoneba ki, konfiska-
cias daeqvemdebara da mefis 
xazinaSi gadavida.
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1086 წელს ვილჰელმ I-მა ინგლისში მოსახ-
ლეობისა და მათი ქონების აღრიცხვა მოახდინა. 
ადამიანებმა ეს ღონისძიება არა უბრალო დონის 
საშინელებად მიიღეს, ხოლო აღწერის შედეგე-
ბის მაჩვენებელ წიგნს “წარღვნის წიგნი" უწოდ- 
ეს. ამ ღონისძიების შედეგად თავისუფალ გლეხ- 
თა  დიდი  ნაწილი  ყმა  გლეხებად  გადაიქცა.

XII საუკუნის მეორე ნახევარში მეფის ხელი-
სუფლების ავტორიტეტი უფრო გაიზარდა. ეს, 
ჰაინრიხ II-ის რეფორმებთან იყო დაკავშირებუ-
ლი. სასამართლო რეფორმის თანახმად, ყოველი 
რაინდი, ქალაქის მაცხოვრებელი და თავისუფა-
ლი გლეხი უფლებამოსილი იყო გვერდი აევლო 
ადგილობრივ საბარონო სასამართლოსათვის 
და პირდაპირ მეფის სასამართლოსათვის მიე-
მართა. ყველაზე მნიშვნელოვანი - დაიწყო ნა-
ფიც მსაჯულთა სასამართლოს მოქმედება. ამ სა- 
სამართლოში ბრალდებული პირებისათვის გა-
მამტყუნებელი და გამამართლებელი განაჩენი 
სპეციალურ ჟიურს გამოჰქონდა. ასეთი სასამარ-
თლოები  დღესაც  არსებობს  ზოგიერთ  ქვეყნებში. 

ხანგრძლივი ომები სამხედრო რეფორმის 
გატარებას მოითხოვდა. ამ რეფორმის თანახმად, 
რაინდთა წელიწადში რამოდენიმე დღით შეზ- 
ღუდული სამხედრო სამსახური “დამცავ ფულ-
ად” წოდებული გადასახადის გადახდით იქნა 
ჩანაცვლებული. ამ გადასახადის აკრეფამ გასა-
ქანი მისცა ხელფასიანი ჯარის გამოყენებას. ას- 
ეთ ჯარში ხელფასის ნაცვლად, მთელი წლის 
განმავლობაში სამხედრო სამსახურის გაწევაზე  
დათანხმებული  რაინდები  მსახურობდნენ.

 rogori zegavlena moaxdina hainrix II-is re-
formebma feodalur didebulTa mdgomareo-
baze?

ცენტრალიზაციის პროცესს თან სდევდა 
მწვავე ბრძოლა მეფესა და ბარონებს შორის. 1215 
წელს მომხდარი აჯანყების შედეგად მეფე იძუ-
ლებული გახდა ხელი მოეწერა “თავისუფლების 
დიდი ქარტია” სახელწოდების საბუთისათვის. 
ამ დოკუმენტში ასახვა ჰპოვა ქვეყნის სხვადა- 
სხვა თავისუფალი ფენების ინტერესებმა. ქარ- 
ტიის ერთ-ერთი მუხლის თანახმად, შეიქმნა  
ძირითადად მსხვილი ფეოდალებისაგან შემ-
დგარი სამეფო საბჭო. ეს საბჭო 1265 წელს 
შექმნილი ინგლისის პარლამენტის წინამორ-
ბედი იყო. XIV საუკუნეში განსაზღვრული იქნა 
პარლამენტის ძირითადი უფლებამოსილებანი.  
gadasaxadebis damtkicebis garda, par-
lamenti, kanonebis miRebis da politi-
kur sakiTxebze sasamarTlo warmoebis 
uflebamosilebebsac flobda. 1343 წლი-
დან პარლამენტი ორ პალატად დაიყო: ლორდ-
თა პალატა და თემთა პალატა. პარლამენტის 
ამგვარი მოწყობა განსაზღვრული ცვლილებე- 
ბით  დღემდე  შემონახულ-შემორჩენილა.

 ra saxis gavlena moaxdina qartiam inglisis 
politikur ganviTarebaze?

“1. ...unda ganTavisufldes inglisis 
eklesia da misi uflebebi da Tavisuf-
lebebi sruli saxiT mas uflebamosi-
lebaSi unda gadaeces.
12. arc “damcavi fuli” da arc Sem- 

weoba Cveni samefos saerTo sabWos ga-
dawyvetilebis gareSe ar unda iqnas 
akrefili.
13. londoni da sxva qalaqebic yve-

la tradiciul Tavisuflebebsa da 
Tavis damoukidebel tradiciebs unda 
flobdes.
14. samefos saerTo sabWos organize-

bebisaTvis Cven arqiepiskoposebis, epis-
koposebis, winamZRvrebis, grafebis, didi 
baronebisa da Cvengan pirdapir qonebis 
mimRebi raindebis mowvevas vbrZanebT.
16. aravin ar unda iqnas iZulebuli 

gaswios samsaxuri imaze metad, vidre es 
gansazRvrulia kanoniT, Tavisi feodis 
gaTvaliswinebiT.
39. arc erTi Tavisufali piri, ka-

nonieri ganaCenis gareSe an ukanonod 
ar SeiZleba dakavebuli da sapatim-
roSi iqnas gamomwyvdeuli, akrZalulia 
misTvis sakuTrebis CamorTmevac.
61. baronebma mTliani samefodan ne-

bismieri 25 baroni unda airCion, radgan 
maT mefis mxridan maTTvis boZebuli 
uflebebi da Tavisuflebebi mTeli Za-
lebiT unda daicvan da SeinarCunon”.

“დიდი  თავისუფლების 
ქარტიიდან”

 romeli fenis interesebs icavda 
qartiis mocemuli muxlebi?

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო
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aswliani omi. 1328  წელს 
საფრანგეთში დასრულდა კა- 
პეტინგთა დინასტიის მმართ- 
ველობა. ის, მონათესავე დინ-
ასტია ვალუამ შეცვალა. ამის 
მერე, ფილიპ IV-ის შვილი-
შვილს (მისი ქალიშვილის ხა- 
ზით) - ინგლისის მეფეს საფ-
რანგეთის ტახტზე პრეტენზია 
ჰქონდა წამოყენებული. მაგრამ 
ორ ქვეყანას შორის “ასწლიანი 
ომი”ს (1337-1453) დაწყების 
მიზეზებს, ძირითადად ტახ-
ტისათვის ბრძოლებთან ერ-
თად, ინგლისის საფრანგეთში 
დაკარგული ტერიტორიების 
მოთხოვნა, აგრეთვე “ფლანდ-
რიის საკითხის” გამწვავება 
წარმოადგენდა.

კრესსა და პუატიესთან ახ- 
ლოს ინგლისელების გამარ- 
ჯვება, საფრანგეთის ჩრდი-
ლოეთ-დასავლეთი ნაწილის 
დაპყრობით დამთავრდა. გაძ- 
არცვული იქნა ეს ტერიტო-
რიები. ინგლისში წარმოებულ-
მა ხანგრძლივმა ომებმა გადა-
სახადებისა და ფეოდალური 
ზეწოლის მომატება გამოიწ-
ვია. ფეოდალური ზეწოლის 
გაზრდის საპასუხოდ საფრან-
გეთში (1358 წელს ჟაკერიის 
აჯანყება) და ინგლისში (1381 
წელს უოთ ტაილერის აჯანყება) 
გლეხთა  აჯანყებები  მოხდა.  ამ
აჯანყებების ჩახშობის მიუხედავად, დაჩქარებული იქნა გლეხთა დამპყრობელთაგან 
გათავისუფლების  პროცესი.

“ასწლიანი ომი” კი გრძელდებოდა. 1415 წელს, ინგლისელებმა აზენკურთან ახლოს 
გაანადგურეს ფრანგული ჯარი და აიღეს პარიზი. საფრანგეთის მდგომარეობა უაღრესად 
გაართულა ბურკუნდიის ჰერცოგის ინგლისის მხარეზე გადასვლამ. ამ დროს გამწვავდა 
ბრძოლა ტახტისათვის. ერთი მხრიდან მცირეწლოვანი ინგლისელი მეფე საფრანგეთის 
მმართველად გამოცხადდა, მეორე მხრიდან კი, საფრანგეთის პრინცი კარლი თავისი 
უფლებების  აღიარებას  მოითხოვდა. 

1428 წელს ინგლისელებმა ალყა შემოარტყეს ქალაქ ორლეანს. მდგომარეობა ძალიან 
დაძაბული იყო. ქალაქ ორლეანში საფრანგეთისა და ფრანგი ხალხის ბედი უნდა გა-
დამწყდარიყო. მხოლოდ სასწაული იხსნიდა საფრანგეთს. ამ სასწაულმა თავისი გამოვ-
ლენა ჟანა დ’არკის მოქმედებაში ჰპოვა. მისმა, ბრძოლისაკენ ცეცხლიანმა მოწოდებამ 
ბიძგი მისცა, ქვეყანაში აქამდე უნახავი პატრიოტული სულის აღზევებას. ამ ხალხის 
წინააღმდეგობის შედეგად განთავისუფლდა ორლეანი და ქალაქ რეიმსში ჩატარდა კარ-
ლოს VII-ს  ჩვეულებისამებრ გვირგვინის დადგმის ცერემონია. ჟანას ავტორიტეტით 
შეწუხებულმა თავადებმა მას უღალატეს. შედეგად ბურგუნდიელებმა ტყვედ ჩაიგდეს 
ჟანა და ინგლისელებს მიჰყიდეს. ჟანა 1431 წელს ქალაქ რუანში ინკვიზიციის კოცონზე 
დაწვეს. მაგრამ ჟანას სიკვდილმა ინგლისელებს ვერ უშველა. ფრანგი ხალხის პატრიოტ-
ულმა ენთუზიაზმმა, ბურგუნდიის ჰერცოგის ინგლისთან კავშირის შეწყვეტამ და რო- 
გორც იქნა, ინგლისის შიგნით ფეოდალურმა გაწევ-გამოწევამ  დაახლოვა მისი მარცხი.  
1453  წელს  ომი  საფრანგეთის  გამარჯვებით  დამთავრდა.

ასწლიანი ომი
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 Tqveni azriT, naCvenebi mizezebidan, romeli gaxda inglisis “aswlian omSi” damarcxebis 
ZiriTadi mizezi?

dasavleTi evropa “aswliani omis” Semdeg. XV საუკუნის მეორე ნახევარში 
ინგლისსა და საფრანგეთში პოლიტიკური ცენტრალიზაციის უკანასკნელი ეტაპი იყო 
დაწყებული. ამ ეტაპზე ორივე ქვეყანაში გამწვავებული იყო ბრძოლა, ცენტრალიზაციის 
მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის. საფრანგეთში ბრძოლა ლიუდოვიკო XI-სა და 
მოკავშირე ფეოდალების სათავეში მდგარ ბურგუნდიის ჰერცოგს, მამაც კარლოსს შორის 
მიმდინარეობდა. ბრძოლაში წარუმატებელმა ლიუდოვიკო XI-მ თავის მიზანს მოტყუებ-
ით, მუქარითა და პროვოკაციის გამოყენებით მიაღწია. დაიშალა ფეოდალების გაერთი-
ანებული ძალები, ხოლო კარლოსი მოკლული იქნა. XV  საუკუნის ბოლოს დასრულდა 
საფრანგეთის პოლიტიკური გაერთიანება. მაგრამ გადამწყვეტი ცვლილებები ლიუდოვი- 
კოს პერიოდში მოხდა. ის ქვეყანას მრავალრიცხოვანი მოხელეების დახმარებით მარ- 
თავდა და მთავარ შტატებს უფრო და უფრო ნაკლებად იწვევდა. ყოველივე ეს უჩვენებ- 
და,  რომ  საფრანგეთი  აბსოლუტური  მონარქიის  მიმართულებით  მიდიოდა.

inglisSi ki, “aswliani omis” Semdeg, istoriaSi “wiTeli vardisa da TeTri 
vardis omis” saxelwodebiT cnobili Sina omi (1455-1485) daiwyo.  ეს  იყო,  ორი  
მეტოქე დინასტიის გარშემო გაერთიანებულ, ორ ჯგუფ დიდებულთა ბრძოლა ხე-
ლისუფლებისათვის. ეს ბრძოლა ინგლისის ძველი დიდებულების უმრავლესობის 
დაღუპვითა და ტიუდორთა დინასტიის (1485-1603) ხელისუფლებაში მოსვლით დას- 
რულდა. დინასტიის ფუძემდებლის ჰენრი VII-ის ხელისუფლების წლებში, თემთა პა- 
ლატის უფლებები შეზღუდული იყო. ასე რომ, ინგლისში, ისევე როგორც საფრანგეთში 
დაიწყო  პოლიტიკური  წყობის  ახალი  ფორმით  ჩამოყალიბება.

 raSi mdgomareobda XV saukunis bolos inglissa da safrangeTSi damyarebuli politi-
kuri wyobis siaxle?

პირენეის ნახევარკუნძულზე, რეკონკისტას შედეგად 
შეიქმნა ესპანეთისა და პორტუგალიის სამეფოები. XV სა-
უკუნის დასასრულს მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხ-
და, ამ ორი სახელმწიფოს შინა ცხოვრებაში. მეფეებმა 
ხელისუფლებას ჩამოაშორეს მემკვიდრეობითი თავადები 
და ისინი მომსახურე დიდებულებით შეცვალეს, რომლი-
თაც  kortesebis*  როლი  შეამცირეს. 

გერმანიისა და იტალიის დიდი ნაწილი, ისევე როგორც ადრე, სამთავროებისა და 
თავისუფალი ქალაქების ჯგუფისაგან შემდგარი საღვთო რომის იმპერიის შემადგენლო- 
ბაში შედიოდა. ამ იმპერიაში არც საერთო კანონი და არც საერთო სასამართლო არ არსე-
ბობდა. 

XVI საუკუნის დასაწყისში, ევროპის ქვეყნები პოლიტიკური და სოციალ-ეკონომიკუ-
რი განვითარების სხვადასხვა დონეზე იყვნენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ წინაშე სხვადა- 
სხვა  ამოცანები  იდგა.

 riT gansxvavdeboda germaniisa da italiis politikuri wyoba dasavleT evropis sxva 
qveynebisagan?

*  kortesebi – წოდებრივ-
წარმომადგენლობითი 
ორგანოები ესპანეთსა და 
პორტუგალიაში

1. ra Sedegebi mohyva normanebis mxridan inglisis dapyrobas? 

2. mimdevrobiT CamoTvaleT nabijebi, romelic mimarTuli iyo “aswlian omamde” safran-
geTsa da inglisSi mefis xelisuflebis gaZlierebisaken.

3. gamoikvlieT XIII-XV saukuneebSi inglisSi saparlamento wyobis Seqmnisa da ganviTarebis 
safexurebi.

4. moamzadeT prezentacia Jana d'arkis Sesaxeb.
5. gansazRvreT “aswliani omis” Semdeg safrangeTsa da inglisSi momxdari politikuri 

procesebis saerTo mxareebi.

kiTxvebi da davalebebi
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mecniereba da ganaTleba. აღმოსავლეთის მეცნიერებისა და კულტურის სფერო-
ში დიდი წარმატებების მიღწევა, ძირითადად VIII-XIII საუკუნეების მომცველ ისლამის 
გავრცელების  პერიოდს  ემთხვევა.

დიდი სელჩუკთა სულთნის, ალპ არსლანის პერიოდში - XI საუკუნეში, ბაღდადში 
გახსნილი უმაღლესი მედრასა, მსოფლიოს ერთ-ერთი პირველი 
უნივერსიტეტთაგანია. “ნიზამიად” წოდებულ ამ უნივერსი- 
ტეტში რელიგიურ მეცნიერებებთან ერთად, სამართალი, ფილო-
ლოგია,  მათემატიკა  და  ასტრონომიაც  ისწავლებოდა.

XI–XII საუკუნეებში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა ომარ 
ხაიამი, რომელიც იმ პერიოდის გენიალური პოეტი, მათემა-
ტიკოსი, ასტრონომი და ფილოსოფოსი იყო. ომარ ხაიამი ისპა-
ჰანის ობსერვატორიის ხელმძღვანელი ყოფილა. მის მიერ, ას- 
ტრონომიასთან დაკავშირებით შედგენილი “მალიქშაჰის ცხრი-
ლის” კატალოგის, რომელშიაც 100-ზე მეტი ვარსკვლავის სა-
ხელწოდებაა მოცემული, მხოლოდ განსაზღვრული ნაწილი იქ- 
ნა დღემდე შემორჩენილი. ომარ ხაიამმა მალიქშაჰ I-ის საპა-
ტივსაცემოდ “ჯალალის კალენდარი” შეადგინა, მასში წამო-
ყენებულია  აზრი,  დედამიწის  მზის  გარშემო  ტრიალის  შესახებ.

 Zveli drois kalendrebidan, romlebia TqvenTvis cnobili?

მთვარის რუკაზე სახელშეტანილ 
დიდ თურქ ასტრონომთაგან ერთ-ერთი 
ულუგბეგია. დიდ თურქ მეცნიერს, 
ულუგბეგს XV საუკუნეში, სამარყანდში 
55 მეტრი სიმაღლის, მსოფლიოს ყვე-
ლაზე ცნობილი ობსერვატორია ჰქონდა  
აშენებული.

XI საუკუნის ცნობილმა თურქმა მე-
ცნიერმა, მაჰმუდ კაშღარმა 1077 წელს 
დაწერა ნაწარმოები “დივანი-ლუღათ- 
-ით-თურქი”, ხოლო თავის ნაწარმოებ- 
ის ბოლოს დართული ჰქონდა თურ- 
ქი ხალხების საცხოვრებელი ტერიტო-
რიების  აღმწერი  პირველი  რუკა.

ოსმალეთის ადმირალს, პირი რაისს 1513 წელს მსოფლიოს დიდი რუკა ჰქონდა და-
ხატული და ამ რუკაზე ამერიკის კონტინენტიც კი ჰქონდა შეყვანილი. როგორც ჩანს,  
თურქ  მეცნიერებს  ჰქონდათ  ცნობები  ამერიკის  კონტინენტის  არსებობის  შესახებ.

XIII saukunemde, miuxedavad imisa, rom 
islamis gavrcelebam msoflio civiliza-
ciaSi Seucvleli wvlili Seitana, Sua 
saukuneebis bolos mdgomareoba Seicvala. 
evropaSi aRorZinebis periodad cnobil 
XIV-XVI saukuneebSi, evropis kulturam 
kacobriobis civilizacias samecniero aR-
moCenebTan erTad, xelovnebis Zvirfaseu-
lobac uboZa.

kultura

▪  nizamia
▪  omar xaiami
▪  ulugbegi
▪  mahmud kaSRari

▪  marko polo
▪  miqelanjelo
▪  universiteti
▪  leonardo da vinCi

ომარ ხაიამი

ულუგბეგის ობსერვატორია

19

sakvanZo sityvebi
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ჩინეთში XI საუკუნეში დენთის, XII საუკუნეში 

ლითონის ზარბაზანი იქნა გამოგონილი. XI-XV სა-
უკუნეებში დასავლეთ ევროპაში კულტურის სფერო-
ში დიდ წინსვლებს ჰქონდა ადგილი. ამის ერთ-ერ- 
თი მიზეზთაგანი ევროპელების ჯვაროსნული ლაშქ- 
რობების პერიოდში, აღმოსავლეთში ისლამის ცივი-
ლიზაციასთან კავშირში ყოფნა და უამრავი ახალი 
ცნობების მოპოვება იყო. ჯვაროსნული ლაშქრობების 
დამთავრების შემდეგაც ევროპელებს აღმოსავლურ 
ქვეყნებზე ინტერესი არ განელებიათ. XIII საუკუნე-
ში ვენეციელი ვაჭარი და მოგზაური მარკო პოლო 
გაემგზავრა შორეულ აღმოსავლეთში და ის მრავალი 
წლის განმავლობაში ჩინეთში ცხოვრობდა. მისი ნა-
წარმოებები, რომლებიც აზიური ქვეყნების შესახებ 
მოგვითხრობენ, დიდი ხნის მანძილზე ევროპელების 
მიერ იმ ქვეყნებზე წარმოდგენების განსაზღვრისა 
და გეოგრაფიული რუკების დახატვის გარანტს წარ-
მოადგენდნენ.

ეკლესიური სკოლები უკვე ვეღარ აკმაყოფილებდა 
ქალაქის თვითმმართველობის ორგანოებისა და მე-
ფის სასახლის მოთხოვნებს მცოდნე ადამიანებზე. ამი- 
ტომაც იხსნებოდა საერო სკოლები, ჩნდებოდა პირ-
ველი უმაღლესი სასწავლებლები. XII საუკუნეში, იტა-
ლიაში გახსნილი იყო ბოლონიის უნივერსიტეტი. ამ 
უნივერსიტეტში ძირითადად სამართალი, მედიცინა  
და ხელოვნება ისწავლებოდა. პარიზის უნივერსიტე-
ტმა, რომელიც უძველეს უმაღლეს სასწავლებელთაგან 
ერთ-ერთს წარმოადგენს, 1200 წელს მეფისაგან მიიღო 
განკარგულება  თავისი  უფლებების  დაკანონების  შესახებ.

 Sua saukuneebSi Seqmnili evropuli universitete-
bidan, romeli ganagrZobs dRes Tavis moqmedebas?

XIII საუკუნის ინგლისის ოქსფორდის უნივერ-
სიტეტის პროფესორის როჯერ ბეკონის ნაწარმოებს 
“დიდი შრომა” შეიძლება იმ დროის ენციკლოპედია 
ეწოდოს.

XV საუკუნეში ტელესკოპით ციური სხეულების 
მნახველმა ვენეციელმა გალილეო გალილეიმ ახალი 
აღმოჩენები გააკეთა. მან დაამტკიცა ნიკოლაი კო-
პერნიკისა და ჯორდანო ბრუნოს ცდა მიწის მზის 
გარშემო  ბრუნვის  შესახებ. 

“es wigni me anbanis rigis 
mixedviT Semidgenia. is andaze-
biT, gamonaTqvamebiT, leqsebiT, 
... da proziT mocemuli nawi-
lebiT gamimdidrebia. me rTuli 
gavamartive, gaugebari avxseni 
da wlebis manZilze Cemi saqme 
ganvagrZe. me Turqebis mier 
wakiTxuli leqsebidan nawile-
bi, aseve maT mier bednier da 
ubedur dReebSi gamoyenebuli 
igavebi Cems wignSi daminergia, 
raTa uzrunvelvyo mkiTxvelTa 
gacnoba am xalxTa gamocdile-
biTa da codniT”.

დივანი-ლუღათ-ით-თურქ

პარიზის  უნივერსიტეტი

მარკო  პოლო

პირი რეისის რუკა პირი რეისი
მაჰმუდ  ქაშღარი

 Tqveni azriT, ra iyo marko polos CineTSi cxov-
rebis mizezi?

 rogor hqonda gansazRvruli mahmud qaSRarlis Ta-
visi nawarmoebis mizani?
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მეცნიერული ცოდნის გაფართოებამ და მცოდნე ადამიანების საჭიროებამ გაზარდა 
წიგნების  ბეჭდვის  აუცილებლობა.  1445 wels germaniaSi, iohan guTenbergma gaxsna  
pirveli stamba. მის მიერ დაბეჭდილი პირველი წიგნი ბიბლია იყო. ამ გამოგო- 
ნებიდან წიგნის ბეჭდვა თანდათან მთელ ევროპაში გავრცელდა და ხელი შეუწყო  
ცოდნის  უფრო  სწრაფ  და  ფართო  გავრცელებას. 

xelovneba. XIV საუკუნეში იტალიაში შექმნილი და ჰუმანისტური იდეების გან-
მასახიერებელი რენესანსის კულტურა, მოკლე დროში მთელ ევროპაში გავრცელდა. რე- 
ნესანსის პერიოდის განმასხვავებელი მხარეები კულტურის ახალი და საერო ხასიათი, 
ასევე ადამიანისა და მისი მოქმედებების წინა პლანზე დაყენება იყო. ხელახლად გაი-
ზარდა ინტერესი ანტიკურ კულტურაზე, თითქმის ადგილი ჰქონდა მის აღორძინებას.

 romel saukuneebs moicavs azerbaijanSi renesansis periodi da mis romel warmomadgen-
lebs icnobT?

რენესანსის კულტურის ცენტრი იტალიის ქალაქი  ფლორენცია იყო. ქალაქი რომი, 
ვენეცია  და  მილანიც  ცნობილნი  იყვნენ  თავიანთი  ხელოვნებით.

იტალიის რენესანსის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმომადგენელის, გენიალური 
მხატვარის ლეონარდო და ვინჩის (1452-1519) ნაწარმოები “მონა ლიზა” (ჯოკონდა)  
მთელ მსოფლიოშია ცნობილი. ლეონარდო და ვინჩიმ თავის პერიოდს რამდენიმე სა- 
უკუნით წინ გაასწრო და პარაშუტის, ვერტმფრენის, დაივინგის კოსტიუმებისა და  
წყალქვეშა გემის მაკეტი დაამზადა. ლეონარდო და ვინჩი ადამიანის ორგანიზმის აგე-
ბულების  შესასწავლად  მკვდრის  სხეულებზე  ქირურგიულ  ოპერაციებს  ატარებდა.

როჯერ  ბეკონი გალილეო  გალილეი ჯორდანო  ბრუნონიკოლაი  კოპერნიკი

ლეონარდო და ვინჩის იდეებილეონარდო და ვინჩი “მონა ლიზა” (ჯოკონდა)

მიქელანჯელო არქიტექტორი, სამხედრო ინჟინერი, პოეტი, პირველ რიგში კი მოქან-
დაკე იყო. მას პეტრეს ტაძრის უზარმაზარი გუმბათის პროექტი ჰქონდა დამზადებული. 
რენესანსის პერიოდის გენიალური მხატვარი და მოქანდაკე მიქელანჯელო “გიგანტის” 
სახელწოდების, 5,5 მეტრის სიმაღლის “დავიდის” ძეგლის ავტორია. წმინდა პეტრეს ეკ- 
ლესია, რომლის მშენებლობის ერთ ეტაპზე მიქელანჯელოსა და რაფაელსაც ჰქონდა 
მონაწილეობა მიღებული, იმ პერიოდის ყველაზე შესანიშნავ არქიტექტორულ ნიმუშთა- 
გან  ერთ-ერთს  წარმოადგენს. 

  gamoarkvieT, Tu romel qalaqebSi mdebareobs wminda petres eklesiebi.
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აღმოსავლურ ქვეყნებში ხელოვნების სახეობებიდან ყვე- 
ლაზე მეტად განვითარებული არქიტექტურა იყო. ინდ-ისლა-
მური არქიტექტორულ ძეგლებს შორის განსაკუთრებით გამო- 
ირჩევა XII საუკუნეში, დელიში აშენებული კუვვათულ-ისლა-
მის მეჩეთი, XIII საუკუნეში კი, კუტბადდინ აიბაკის ბრძა- 
ნებით, აგურით აშენებული 73 მეტრის სიმაღლის კუტბ-მინა- 
რის  მინარეთი.

თემურისა და მისი მემკვიდრეების ხელისუფლების პერი-
ოდში, XIV-XV საუკუნეებში აშენებული, სამარყანდში მყოფი  
შაჰი-ზინდას მავზოლეუმის ანსამბლი აღმოსავლური არქიტექ-
ტურის  ყველაზე  მშვენიერ  ნიმუშთაგან  ერთ-ერთად  ითვლება. 

ესპანეთის გრანდას საემიროში, მმართველ არაბებს XIII-
XV საუკუნეებში აშენებული ჰქონდათ ალჰამბრას სასახლე,  
რომელიც მუსლიმანური არქიტექტურის ყველაზე მშვენიერ 
ფასეულობად  ითვლება. 

ოსმალეთის იმპერიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი არქიტექტორთაგანი სინან ხო- 
ჯა  ცხოვრობდა  და  მოღვაწეობდა  XVI  საუკუნეში.

  gansazRvreT dasavluri da aRmosavluri arqiteqturis saerTo mxareebi.

literatura. შუა საუკუნის ქალაქებში პოეტები აგროვებდნენ სახალხო სიმღე-
რებსა და თქმულებებს, ამით კი მარადიულ ნაწარმოებებს 
ქმნიდნენ. ევროპაში ფართოდ გავრცელებული იყო მამაცი 
და გულუხვი რაინდების განდიდება. XII საუკუნეში, საფ-
რანგეთში დაწერილი “სიმღერა როლანდის შესახებ” ყვე-
ლაზე პოპულარულ სარაინდო პოემას წარმოადგენდა. ნა-
წარმოების გმირი როლანდი იბრძოდა მტრის წინააღმდეგ  
და ლეგენდარულ გმირობებს იჩენდა. თავისი სენიორის 
წინაშე ერთგულების ფიცის დამდები როლანდი ბოლოს 
იღუპება.

შუა საუკუნის ქალაქებში იგავები და ზღაპრებიც ძალ-
იან უყვარდათ. პოემაში “რომანი მელიას შესახებ” სვადა-
სხვა ცხოველების (დათვი, მგელი, მელია, კურდღელი და 
სხვა.) ფორმით საზოგადოების ყველა ფენის სახე იყო გა- 
მოხატული. 

დავიდის  ძეგლი

ალჰამბრა

1. XI-XVI saukuneebSi, romelma faqtorebma moaxdines gavlena Turquli samyaros kulturis 
ganviTarebaze?

2. ra faseulobebi uboZa kacobriobas am periodis aRmosavlurma kulturam?
3. SeadareT erTmaneTs dasavleT evropasa da muslimanur aRmosavleTSi Seqmnili umaRlesi 

saswavlo dawesebulebebi. gansazRvreT maTi msgavsi da ganmasxvavebeli mxareebi.
4. moamzadeT referati renesansis periodis evropuli kulturis warmomadgenlebis Sesaxeb.

kiTxvebi da davalebebi

წმინდა  პეტრეს  ეკლესია

შაჰი-ზინდა

 gansazRvreT, Tu ra iyo evropasTan SedarebiT muslimanur aRmosavleTSi mxatvrobis 
ganuviTareblobis mizezebi.
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gviani Sua saukuneebi da
axali xanis dasawyisi

Sua saukuneebis ukanaskneli etapi evropaSi daiwyo XV saukunis bolos 
da as wlamde drois manZilze grZeldeboda. teqnikis sferoSi arsebuli 
aRmoCenebi da gamogonebebi, Sromis ganawilebis arseboba da manufaqtorebis 
gaCena, am periodisaTvis damaxasiaTebel ZiriTad faqtorebs warmoadgenda. 
axali epoqis mTavari arsi ki Tanamedrove civilizaciis Camoyalibeba da 
kapitalizmis ganviTareba iyo. 

evropul qveynebSi kapitalisturi urTierTobebis CamoyalibebiT axali 
fenebi-burJuazia  da anazRaurebad muSaTa klasi Seiqmna. sixarbem evro-
pelebs koloniur dapyrobebisaken ubiZga. Sua saukuneebis dasasruls, mi-
uxedavad imisa, rom zogierT qveyanaSi adgils hpovebda absolutizmis gan-
mtkicebas, axali epoqis pirvel aswleulebSi (XVI saukunis meore naxevari 
- XVIII saukuneebi) revolucia-gadatrialebebis Sedegad daiSala arsebuli 
mmarTvelobis sistemebi. rig qveynebSi Seiqmna respublikebi  da miRebuli 
iqna konstituciebi. 

aziis qveynebSi Sua saukuneebi ufro did xans gagrZelda. icvleboda 
xelisufleba, iqmneboda da iSleboda didi imperiebi, magram socialuri 
cxovrebis forma da Tavisebureba, agreTve marTvis meTodebi ucvleli rCe-
boda. yovelive es, didi mogolTa da osmaleTis imperiebis daSlis ZiriTad 
mizezebs warmoadgenda.

aSS-s damoukideblobis deklaraciis miReba
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reformaciis dasawyisi. გერმანია შუა საუკუნის 
დასასრულს, ჯერ კიდევ კათოლიკური ეკლესიის ძი-
რითადი შემოსავლის წყაროს წარმოადგენდა. ძლიერი 
მეფის ხელისუფლების მქონე საფრანგეთში, ინგლისსა 
და ესპანეთში პაპების ხაზინის სასარგებლოდ აკრეფი-
ლი გადასახადები უაღრესად შემცირებული იყო. იმპე-
რატორის ხელისუფლების შესუსტების შედეგად აშლი-
ლობის პერიოდში მყოფ გერმანიაში კი, პაპებს ქვეყნის 
გაძარცვისათვის  ფართო  გასაქანი  ჰქონდათ  გახსნილი.

XVI საუკუნის დასაწყისში, გერმანული ქალაქების 
მოედნებსა და ბაზრობებზე “სამოთხის ქვითრების” (ინ-
დულგენსიები) გამყიდველი მღვდლების ხმები უფრო 
ძლიერად გაისმოდა. პაპის ელჩები მოსახლეობის და-
სარწმუნებლად წარმოადგენდნენ იდეებს, რომ “ეკლე-
სიისათვის ფულის შეწირვის მომენტიდან, ცოდვილის 
სული დაიხსნებოდა arafidan* და პირდაპირ სამოთხე-
ში მოხვდებოდა”. მათი სიტყვებით პატიების მოპოვება 
ნებისმიერი  ცოდვის  გამო,  იოლად  იყო  შესაძლებელი. 

ვიტენბერგის უნივერსიტეტის თეოლოგი პროფესო-
რის, მარტინ ლუთერის პრეტენზიული ხმის ამაღლე- 
ბამდე, კარგად გრძელდებოდა “სამოთხის ქვითრების გა- 
ყიდვა”. ლუთერის თავისუფალი სული ეკლესიის დოგ-
მების ვიწრო ჩარჩოებში არ ეტეოდა. თეოლოგი წერდა  
რომ, “ცოდვილის დახსნა - ღმერთის მიერ მისი შეწყა- 
ლებაა”. თავდაპირველად, ეს, უბრალო რელიგიური გან- 
ხილვების ჩარჩოებიდან გაუსვლელი შეხედულება ლუ-
თერის მხრიდან ვიტენბერგში 1517 წლის ოქტომბერში, 
სასახლის ეკლესიის კარზე პოპულარული “95 თეზისის” 
მიჭედების შემდეგ შეიცვალა. ამ თეზისებში ის უარყო-
ფდა პაპის უფლებამოსილებას არაფზე*, აგრეთვე არც 
კათოლიკური ეკლესიის “სამოთხის ქვითრების” გაყიდ- 
ვის უფლებას აღიარებდა. ლუთერის თეზისები დასავ- 
ლეთ ევროპის რელიგიური რეფორმაციის ცეცხლში გახ-
ვევის,  გაბედულ  ბიძგს  წარმოადგენდა.

XV saukunis dasawyisSi warmoiSva kaTolikuri 
eklesiis reformirebis aucilebloba. aman seqte-
bis ricxvis gazrda gamoiwvia. eklesiis meTaurebs 
ukve uWirdaT seqtantebis gaCumeba, maTi inkviziciis 
koconze gagzavnis gziT. XVI saukunis dasawyisSi ki, 
evropaSi kaTolikuri eklesiis safuZvlebis Semar-
yeveli da dasavleT evropis moraluri ayvavebi-
saTvis gzis gamxsneli, Tavisuflad moazrovne piro-
vneba gamoCnda.

reformacia evropaSi.
pirveli burJuaziuli respublika

*  arafi – რელიგიური რწმე- 
ნების თანახმად, სამოთხესა 
და ჯოჯოხეთს შორის მდება-
რე ადგილია. სულები, აქედ-
ან სამოთხეში ან ჯოჯოხეთში 
იგზავნება.

ლუთერის 95 თეზისი

21. ...“samoTxis qviTrebis” 
saSualebiT adamianis 
sasjelisagan daxsnisa da 
gadarCenis azris mqone 
mqadagebelni cdebian ...
36. yovel gulwrfelad 
momnaniebel pirs, codvebi 
“samoTxis qviTrebisagan” 
damoukideblad mieteveba. 

 Tqveni azriT, SeiZleba Tu ara luTeris Sexedulebebi 
Sefasdes? religiis winaaRmdeg gamosvlad daasabuTeT 
Tqveni azri. ვიტენბერგის  ეკლესია

20

sakvanZo sityvebi

▪  “95 Tezisi”
▪  “12 muxli”
▪  luTeri

▪  protestanti
▪  kalvinizmi

▪  burJuaziuli respublika
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“verafers ver uarvyof, imitom rom, 
SeuZlebelia sindisis winaaRmdeg wasvla”. 
“95 თეზისის” შემდეგ, ლუთერმა თავისი წვრთნა  
ახალი დებულებებით განამდიდრა. ადრე პაპის 
გარეშეც, ეკლესიის მოღვაწეობის შესაძლებლობის 
შესახებ აზრის მქონე ლუთერმა, შემდგომში უარ- 
ყო ეკლესიის, როგორც ორგანიზაციის მნიშვნე- 
ლობა. აჯანყებული თეოლოგის აზრით, რომ მი-
მართონ ღმერთს, საამისოდ არავითარი რელიგი- 
ური შუამავალი არ საჭიროებს. ამ განცხადებით  
მან ბიოროკრატიული და ხარბი კათოლიკური ეკ- 
ლესიის წინააღმდეგ, უფრო დემოკრატიული ხასი- 
ათის ადრეული ქრისტიანობა გამოიყვანა და ამ-
ან, მასსა და პაპს, ლეო X-ს შორის არსებული 
წინააღმდეგობა  კიდევ  უფრო  გაამწვავა. 

პაპს, მოკლე დროში ლუთერის მიერ რომში არ 
ჩამოსვლისა და თავის სექტაზე აშკარად უარის არ 
თქმის შემთხვევისათვის, მისი ეკლესიიდან გა- 
მოყოფის შესახებ დეკლარაცია ჰქონდა მომზადე-
ბული. აქამდე კი, თეოლოგის წიგნები დამწვარი 
უნდა  ყოფილიყო. 

ამის საპასუხოდ ლუთერმა ვიტენბერგის უნი-
ვერსიტეტის ეზოში დაწვა დეკლარაცია და იმპერა-
ტორ კარლ V-ს მიმართა, რომლითაც მას პაპისაგან 
რომის ჩამორთმევა და მთლიანი საეკლესიო მიწების 
კონფისკაცია შესთავაზა. იმპერატორმა ეს თხოვნა 
პასუხის გარეშე დატოვა. მას პაპი ურჩი მთავრების 
წინააღმდეგ  საბრძოლველად  სჭირდებოდა.

ამის შემდეგ რომის პაპმა და კარლ V-მ, 1521 
წელს, ლუთერის ქალაქ ვორმსის რაიხსტაგზე 
გახსნილ საეკლესიო სასამართლოში მიცემა გადა-
წყვიტეს. მაგრამ აქაც ლუთერმა უარყო სექტასთან 
დაკავშირებული ყოველგვარი ბრალდება და მო-
ითხოვა მისი შეხედულების მცდარობის მტკიცება, 
ბიბლიიდან ციტატის მოყვანით. სასამართლო პრო-
ცესზე დაკავებულმა პოზიციამ მის მიმდევრებში 
უფრო დიდი რწმენა და სიმტკიცე გამოიწვია. ყვე- 
ლა, ლუთერის მიერ მის ბრალმდებელთა მისამარ-
თით გამოთქმულ სიტყვებს იმეორებდა. “ვერაფერს ვერ ვუარყოფ, იმიტომ რომ, შეუძლე-
ბელია  სინდისის  წინააღმდეგ  წასვლა“.

ვორმსის რაიხსტაგმა ვერ შეძლო ლუთერის საქმის გადაწყვეტა. არც საშიში რეფორმა- 
ტორის დაპატიმრება მოხდა. მის დასაცავად 
მრავალი მთავრები და რაინდები წამომდგარ-
იყვნენ.

პაპების წინააღმდეგ შექმნილი ოპოზიცია, 
თავდაპირველად თავისი შემადგენლობისა და 
მოთხოვნების მიხედვით, ძალიან კომპლექ-
სური იყო. ვორმსის რაიხსტაგის შემდეგ, ამ  
სხვადასხვაობამ თავი უფრო აშკარად გამო- 
ავლინა და საეკლესიო რეფორმების მომ-
ხრეების ორ მტრულ მიმდინარეობად დაყო-
ფის მიზეზი გახდა. საერო მთავრების, რაინ- 
დებისა და მდიდარი ქალაქელების დახმა-
რებაზე დამყრდნობ ლუთერს, საეკლესიო 

kaTolikuri eklesiis swavle-
bis mixedviT, adamiani gardacva-
lebisTanave gansawmendelSi xvde-
ba. es jojoxeTisagan gansxvavebiT, 
romis papis “uflebamosilebaSi” 
iyo. jojoxeTis wamebisagan da-
saxsnelad adamians jer sicocx-
leSi unda ganewminda codvebi. am 
Zalian mkacr sasjels, sasuliero 
pirebi didi wadiliT, gansazRv-
ruli fuliT anacvlebdnen. ase 
rom, “samoTxis qviTrebi” - cod-
vebis mitevebis damadasturebeli 
werilobiTi sabuTebi iyo Seqm-
nili. Tavdapirvelad pirveli 
jvarosnuli laSqrobis periodSi 
gamoyenebuli es sabuTebi, Tanda-
Tan farTod gavrcelda da ka-
Tolikuri eklesiis Semosavlis 
erT-erT wyarod iqca.

“სამოთხის  ქვითრების” 
გამოვლენა

 eklesiis, romeli Tavisebu-
rebis gansazRvris safuZvels 
gvaZlevs “samoTxis qviTrebis” 
gayidva?

 sinamdvileSi, riT aixsneboda papis miTiTeba lu-
Teris wignebis dawvis Sesaxeb?

ლუთერი  ვორმსში
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“visicaa qveyana, rjulic misia”. გლეხთა ბრძო-
ლების ჩაშობის შემდეგ, კათოლიკ მთავრებს რეფორმაციის 
გაუქმებაც სურდათ. ამან თავის მხრივ ლუთერის მომხრე 
რაინდებიც აიძულა თავიანთი ძალები გაეერთიანებინათ. 
გერმანია ფეოდალური ქაოსის ზღვარზე იმყოფებოდა. ამ- 
ის აღკვეთის მიზნით იმპერატორ კარლ V-მ, 1524 წელს 
მიიღო  გადაწყვეტილება  რეფორმაციის  შეწყვეტის  შესახებ.

ამის საპასუხოდ, 14 ქალაქმა და 5 გერმანულ სამთავ- 
რომ გამოთქვეს წერილობითი პროტესტი, ამით ისინი 
გამოვიდნენ ლუთერის მოძღვრების მომხრეებად და თა-
ვიანთი თავი სარწმუნოებრივი თავისუფლების მქონედ 
გამოაცხადეს. ამ დროიდან რეფორმაციის მომხრეებს 
“პროტესტანტები” (პროტესტის მქონე), ახალ ეკლესიას კი 
“პროტესტანტული  ეკლესია”  უწოდეს.

ლუთერის მოძღვრება ფართოდ გავრცელდა ევროპის 
სხვადასხვა ქვეყნებში, მოძღვრებამ დარტყმა მიაყენა კა-
თოლიკური ეკლესიის ავტორიტარულ მოძღვრებას, გაან-
თავისუფლა ადამიანთა ფსიქიკა და გონება. ჯერ კიდევ 
რეფორმაციის ფუძემდებლის პერიოდში, პროტესტანტუ- 
ლი ეკლესიის სამი ძირითადი მიმდინარეობა შეიქმნა, რომ- 
ლის საფუძველზეც ჩამოყალიბდა სამი დამოუკიდებელი 
საეკლესიო  ორგანიზაცია. 

მთელი ქვეყანა, თავიანთი სამფლობელოების ეკლესიის ხარჯზე გამზრდელი პროტეს-
ტანტ მთავართა კავშირის ხელში იყო. კარლ V-მ მათი და-მარცხება 40-იანი წლების ბოლ- 
ოს შეძლო. ამის შემდეგ ის კათოლიკური მიმართულების აღდგენისა და ყველა მთავრის 
უფლებების შეზღუდვისათვის მზადებას შეუდგა. ეს ნაბიჯი მის გადამწყვეტ შეცდომას  
წარმოადგენდა.

რეფორმების მშვიდობიანი გზით გატარება სურდა. მას სოციალური 
რეფორმები მხედველობაში არ ჰქონია. ლუთერის - zomierTa* 
მოძრაობის წინააღმდეგ, ღარიბ-გლეხთა რეფორმაციის მეთაური  
ტომას მუნსერი გამოვიდა. ყოველივე ეს, გერმანიაში სოციალური  
რყევების  დაწყებაზე  მიუთითებდა.

1524-1525 წლებში ტომას მუნსერის ხელმძღვანელობის ქვეშ დაიწყო საეკლესიო და 
რაინდთა სამფლობელოების წინააღმდეგ მიმართული გლეხთა ძლიერი ბრძოლები. 
აჯანყებულთა მოთხოვნებმა, გლეხთა რაზმების მეთაურ-
თა ყრილობაზე მიღებულ “12 მუხლში” ჰპოვა თავისი 
ასახვა. ლუთერმა ამ საბუთს დაუყოვნებლივ უპასუხა. მან 
გლეხები თავიანთი პრობლემების მშვიდობიანი გზით 
მოგვარებისაკენ მოუწოდა. მაგრამ გლეხთა ბრძოლების  
გაფართოებისა და აჯანყებულთა მიერ გამოწვეული არე-
ულობის შესახებ გამგონე ლუთერმა, აჯ-ანყების ძალით 
ჩახშობისაკენ მოწოდება დაიწყო. გლეხთა ბრძოლების 
ჩახშობამ რეფორმაციულ მოძრაობას ბოლო ვერ მოუღო: 
მოძრაობაში ძირითადი ადგილი ლუთერის მეთაურობით  
ზომიერებმა  დაიკავეს. 

 gaixseneT germaniaSi momxdari glexTa brZolebis Sede-
gebi da SeadareT isini “Jaklarisa da uot taileris” 
ajanyebebis Sedegebs.

ტომას მუნსარის 12 მუხლი

3. ...aqamde Cven (glexebi) 
Cveulebriv “kerZo sakuT-
rebaSi myof” adamianebad 
gvTvlidnen. Cven ki, wmin-
da wignis Sesabamisad Ta-
visufleba gvsurs... Tqven, 
rogorc namdvilma qris-
tianma, Cven monobisagan 
didi nebiT unda gagvaTa-
visufloT. Tu ara, maSin 
unda dagvimtkicoT, rom 
Cveni monuri mdgomareoba 
biblias Seesabameba.
8. ...dae Cvenma mepatro-
neebma xarki samarTliani 
saxiT gansazRvron, raTa 
glexebma uqmad ar iSro-
mon, imitom rom yoveli 
muSaki Tavisi jamagiris 
Rirsia.
10. ...Cven gvawuxebs, zogi- 
erTebis mxridan Temis 
kuTvnili mindvrebisa da 
saZovrebis miTviseba. Cven 
am miwebis saerTo sakuT-
rebaSi dabruneba gvsurs.

 ratom SiSobda karl V, rom saSinao qaosi daiwyeboda? 
daukavSireT Tqveni pasuxi XVI saukunis pirveli naxevris 
saerTaSoriso mdgomareobas.

*  zomierni – შუა 
პოლიტიკური 
ხაზის მომხრეები

 SeagroveT cnobebi reformaciuli moZraobis monawileTa Semadgenlobisa da moTxovnebis 
Sesaxeb.
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იმპერატორის ძალის გაზრ-
დამ, კათოლიკურობისა და პრო-
ტესტანტობის მიუხედავად, ყვე- 
ლა მთავარი მის წინააღმდეგ გა- 
აერთიანა. თვით პაპმაც მალული 
მხარდაჭერა აღმოუჩინა მთავრე-
ბის კავშირს. ხანგრძლივი ბრძო-
ლისა და მოლაპარაკებების შემ- 
დეგ, მტრულმა მხარეებმა 1555 
წელს, “ვისიცაა ქვეყანა, რჯულიც 
მისია” მისიის პრინციპის დამა-
დასტურებელი  აუგსბურგის  ხელშეკრულება  დადეს.

.  ratom gamovidnen kaToliki mTavrebi da papi imperatoris politikis winaaRmdeg? gan-
marteT augsburgis xelSekrulebiT damtkicebuli principis mniSvneloba.

აღნიშნულ პირობებში რეფორმაცია წარმატებით ტარდებოდა. შესაძლებელი იყო  
ასეთი წარმოდგენა, რომ თითქოს მალე, მთლიანი ევროპა მას მიიღებდა. მაგრამ კათოლი-
კური ეკლესია უბრძოლველად პოზიციების დათმობას არ აპირებდა. კათოლიკურმა ეკ-
ლესიამ ისარგებლა პროტესტანტული ეკლესიის აზრობრივ და ორგანიზაციულ საკითხ- 
თა შეუსაბამობით და შეუტია მას. მიუხედავად იმისა, რომ სამხრეთ გერმანიაში, ესპა- 
ნეთში, პოლონეთში და სხვა ქვეყნებში კათოლიკურმა ექს-რეფორმაციამ გამარჯვება მო-
იპოვა, მას თავისი ყოფილი პოზიციების აღდგენისა და ფეოდალური წესების დაშლის 
პროცესის  შეჩერების  ძალა  აღარ  შესწევდა.

niderlandebis burJuaziuli revolucia. XVI საუ-
კუნის დასაწყისში, ნიდერლანდია ესპანეთის ხელისუფლებას 
დაექვემდებარა. ესპანეთის ჰაბსბურკთა მმართველი დინასტია 
ქვეყნის საშინაო დამოუკიდებლობის მოშლით, მის კოლონი- 
ური პროვინციის მდგომარეობაში ჩაყენებას ცდილობდა. დღი- 
თიდღე იზრდებოდა გადასახადები. ესპანეთის მმართველი 
ფენის განზრახვა, ნიდერლანდიაში კალვინიზმის მიმართულე-
ბის გაუქმების შესახებ, ქვეყნის მოსახლეობის ყველაზე დიდი 
რისხვის მიზეზი გახდა. 1550 წელს გაცემული განკარგულება,  
ამ “უარმყოფელობის” არ დამთმობ მამაკაცებს ხმლის საშუა- 
ლებით სასიკვდილო სასჯელით, ხოლო ქალებს მიწაში ცოცხ-
ლად დამარხვით ემუქრებოდა. ფილიპე II-ის ხელისუფლების 
პერიოდში მდგომარეობა კიდევ უფრო გამწვავდა. ამან ისტო-
რიაში პირველად, ამ უთანხმოების რევოლუციად გადაქცევა 
გამოიწვია. ნიდერლანდებმა დაიწყეს ბრძოლა თავისუფალი 
ცხოვრების,  მუშაობისა  და  რწმენის  უფლებების  მოპოვების  მიზნით.

 ra uSlida xels niderlandiis ganviTarebas?

კათოლიკური ეკლესიის წინააღმდეგ მიმართული, 1566 წლის აჯანყება რევოლუციის 
დაწყების ძირითადი მიზეზი გახდა. ხალხი ანგრევდა კათოლიკურ ეკლესიებს და ესპა-
ნური ტყვეობის ძირითადი ინსტრუმენტის, კათოლიკურ მიმართულებასთან დაკავშირე-
ბით სიძულვილს გამოხატავდა. ეს მოვლენა, ფილიპე II-ის მიერ მთლიანი ნიდერლან- 
დიის დაპყრობისათვის მიზეზი გახდა. ქვეყანაში მეფის ნაცვალმა, ჰერცოგ ალბამ საგან- 
გებო  სასამართლო - “ამბოხების  საქმეთა  განმხილველი  საბჭო”  შექმნა.

 ra mniSvnelobas atarebda moZraoba kaTolikuri eklesiis winaaRmdeg? ra roli eniWeba 
mas, niderlandiis burJuaziuli revoluciis istoriaSi?

სისხლიანმა ტერორმა და გადასახადების გაზრდამ ქვეყნის გაკოტრება და ესპანეთის 
ხელისუფლების წინააღმდეგ დიდებულთა ოპოზიციის გაძლიერება გამოიწვია. მისი 
ხელმძღვანელი ორანელი ვილჰელმი გახდა. მაგრამ გერმანული ხელფასიანი ჯარის დახმა-
რებით  ბრძოლის  ტაქტიკამ  არ  გაამართლა. 

ფილიპე II

 ra saSualebebiT SeZlo kaTolikurma eklesiam evropis rig qveynebSi reformaciis gauqmeba?

reformacia

luTeranuli 
eklesia

kalvinis
eklesia

mefis
reformacia

ჩრდილოეთ 
გერმანია 

საფრანგეთი,
 შვეიცარია, 

ნიდერლანდია

ინგლისი, 
დანიმარკა,

შვეცია

 gaixseneT kalvinis eklesiis Taviseburebani.



113113

pirveli burJuaziuli respub-
lika. 1572 წელს “ზღვის თვალებმა” 
(ნიდერლანდიაში ესპანელთა ბატონო- 
ბის წინააღმდეგ მებრძოლი აჯანყებუ-
ლებები) ბრილის ფორტი დაიკავეს. ეს, 
ქვეყნის ჩრდილოეთით საერთო ეროვ-
ნული აჯანყების დასაწყისი გახდა. 1574 
წელს, ესპანელების მხრიდან ლეიდე-
ნის ბლოკადა მარცხით დამთავრდა. 
ორი წლის შემდეგ, მათ დაანგრიეს და 
გადაწვეს ნიდერლანდიის ეკონომიკუ-
რი ცენტრი ქალაქი ანტვერპენი. ამ 
მოვლენების შედეგი გახდა ის, რომ 
ფეოდალური წესების დამცველი და 
შემნარჩუნებელი, აგრეთვე კათოლიკუ-
რი მიმართულების ერთგული სამხრეთი პროვინციები კალვინისტური ჩრდილოეთის 
მხარეს გადავიდნენ. მოვლენების ამგვარმა მსვლელობამ ფილიპე II აიძულა სამხრეთ 
პროვინციების წარმომადგენლებთან ეწარმოებინა მოლაპარაკებები. ამის შედეგად, 1579 
წელს ხელმოწერილი იქნა არასის უნია. ამ საბუთით დამტკიცებული იქნა რევოლუცი- 
აზე უარის მთქმელი, სამხრეთი პროვინციების დიდებულთა ადრინდელი პრივილეგი- 
ები და ქალაქების  ადრინდელი  დამოუკიდებლობა.

ჩრდილოეთით მყოფმა 7 პროვინციამ კი, იმ წელს ხელი მოაწერა უტრეხტის უნიას, 
ერთიან სახელმწიფოდ გაერთიანების, აგრეთვე ერთიანი ფულისა და საზომი ერთეულე- 
ბის განსაზღვრის შესახებ. მთავარი შტატები, შექმნილი ჰოლანდიის ფედერაციული რეს-
პუბლიკის  უმაღლეს  ორგანოდ  იქნა  გამოცხადებული. 

ახალგაზრდა სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის განსამტკიცებლად ხანგრძლივი ბრძო-
ლა მოუწია. თავის ძალებზე, აგრეთვე ინგლისისა და საფრანგეთის მხარდაჭერაზე დაყრ- 
დნობით არა ერთგზისი მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა. “დაუმარცხებელი არმა-
დას” მარცხმა კი, სრულიად შეარყია ესპანეთის ძლიერება. 1609 წელს მებრძოლმა მხა- 
რეებმა 12 წლიანი ზავი დადეს. ეს ესპანეთის მხრიდან ჩრდილოეთ ნიდერლანდიის 
დამოუკიდებლობის ფაქტობრივ აღიარებას ნიშნავდა. სამხრეთ ნიდერლანდია კი, ესპანე- 
თის  ხელისუფლების  დაქვემდებარებაში  დარჩა. 

 romelma sagareo faqtorebma Seuwyo xeli holandias damoukideblobisaTvis brZolaSi?

1621 წელს ხელახლა დაიწყო ესპანეთ-ჰოლანდი-
ის ომი. 1648 წელს, საერთაშორისო ურთიერთობების 
რეგულირების მიზნით მოწვეულ ვესტფალიის კონ-
გრესზე ესპანეთმა სრულიად აღიარა, ისტორიაში პირ-
ველი ბურჟუაზიული რესპუბლიკის-ჰოლანდიის და-
მოუკიდებლობა. ასე, რომ, 80-წლიანი წინააღმდეგობის 
შედეგად ნიდერლანდია თანამედროვე კალვინისტურ 
ჰოლანდიად და კათოლიკურ ბელგიად დაიყო. სა-
ფრანგეთის ზეწოლით დადებულმა vestfalis zav-
ma გერმანიის პოლიტიკური დაქუცმაცებულობა გან- 
საზღვრა. ამ მოვლენამ საფრანგეთ-გერმანიის დაპი-
რისპირება  კიდევ  სამ  საუკუნეს  გააგრძელა.

ვესტფალის ზავი

1. teqstis safuZvelze, ramdenime winadadebiT daaxasiaTeT luTeris moRvaweoba.
2. daasabuTeT religiuri reformaciis kavSiri dasavleT evropis qveynebSi momxdari feo-

daluri wyobis krizisTan.
3. gansazRvreT reformaciis gavlena dasavleT evropis qveynebis momaval ganviTarebaze.
4. SeadgineT niderlandiis burJuaziuli revoluciis qronologiuri cxrili.
5. gansazRvreT niderlandiis burJuaziuli revoluciis roli da adgili msoflio isto-

riaSi.

kiTxvebi da davalebebi

ბრილის დაკავება “ზღვის თვალების” მხრიდან

 rogor SeZlo espaneTma ajanyebis CaxSoba niderlandiis samxreTiT?
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inglisi. XVI საუკუნეში ფეოდალ-აგრარულ ქვეყანად 
ცნობილ ინგლისში, კაპიტალისტური ურთიერთობები ყალიბ-
დებოდა. სოფლის მეურნეობაში, XV საუკუნიდან მოყოლებუ-
ლი ადგილი ჰქონდა აღზევებას. “ახალი თავადები”, “ღობეების” 
შემოვლებით გლეხთა მიწებს უფრო ხელსაყრელი პირობებით, 
მოკლე ვადიანი იჯარით გასცემდნენ ან მათი სათესი ნაკვეთე-
ბის საძოვრებად გადაქცევით, იქ მეცხვარეობას ავითარებ- 
დნენ, ასევე ხსნიდნენ მაუდის ნაჭრის მწარმოებელ მანუფაქ-
ტურებს, მისდევდნენ სამთო საქმეებსა და ვაჭრობას. XVIII 
საუკუნის ბოლომდე გაგრძელებული გლეხების მიწებიდან შე- 
ვიწროებისა და მათ ადგილას ანაზღაურებადი შრომის გა-
მომყენებელი მეურნეობების ორგანიზების პროცესს “აგრარუ-
ლი გადატრიალება” ეწოდება. ინგლისის მანუფაქტურის ეტ- 
აპზე მყოფი მრეწველობის საწყისი სფერო “სამეფოში სიცოცხ- 
ლის წყარო და ვაჭრობისა და მრეწველობის ქვაკუთხედი” 
სახელწოდების  მაუდის  ქსოვა  იყო.

 ra cvlilebebs hqonda adgili XVI saukuneSi inglisis eko-
nomikaSi?

ჰენრი VIII ტიუდორის პერიოდში შექმნილი და მეფის 
ხელმძღვანელობის ქვეშ მყოფი ანგლიკანური ეკლესია ოფი-
ციალურად სახელმწიფო ეკლესიად გამოცხადდა. ინგლისში 
აბსოლუტური მონარქიის ძირითადი თავისებურებათაგანი  
იყო ის, რომ ფენების წარმომადგენლობითი ორგანო, პარლა-
მენტი  განაგრძობდა  თავის  არსებობას. 

ელისაბედ I-ის პერიოდს (1558-1603) ინგლისის აბსოლუტიზმის “ოქროს საუკუნეს” 
უწოდებენ.  მისი  ეკონომიკური  პოლიტიკა  proteqcionizmis*  პრინციპს  ეყრდნობოდა.

XVI საუკუნის მეორე ნახევარში დასრულდა ირლანდიის დაპყრობა და გაძლიერე-
ბული იქნა ინგლისის გავლენა შოტლანდიაზე. 1587-
1588 წლებში შემდგარი საზღვაო ბრძოლები ესპანე- 
თის საზღვაო ფლოტის ძირითადი ნაწილის განად-
გურებით დამთავრდა. დაიწყო ინგლისის ძლიერ სა- 
ზღვაო სახელმწიფოდ გადაქცევა. იმის გამო, რომ ელ-
იზაბეთ I-ს შვილი არ ჰყავდა, შოტლანდიის მეფე 
სტიუარტთა დინასტიის წარმომადგენელი, იაკოვ VI 
თავის  მემკვიდრედ  ჰყავდა  გამოცხადებული. 

 ratom uwodeben elisabed I-is periods inglisis absolutizmis “oqros saukunes”?

dasavleT evropis am orma Zlierma saxelmwifom, 
Sua saukuneebis dasasrulidan moyolebuli, TavianT 
istoriul ganviTarebaSi mniSvnelovani nabiji 
gadadges da absoluturi monarqia Camoayalibes. 
garkveuli drois Semdeg ki, is revoluciebiT 
mospes. am periodSi im qveynebis mmarTveli di-
nastiebi Secvlili iyo. iqmneboda axali sameurneo 
sistema, adgili hqonda mniSvnelovan cvlilebebs 
sazogadoebis socialur wyobaSi.

inglisi da safrangeTi

ჰენრი VIII

ელისაბედ  I

21

*  proteqcionizmi – საგარეო 
საქონლის ქვეყანაში შემოტანის 
შეზღუდვისა და შესაბამისი  
ადგილობრივი საქონლის 
წარმოების მხარდაჭერისაკენ 
მიმართული სახელმწიფო 
პოლიტიკა

sakvanZo sityvebi

▪  absoluturi monarqia
▪  “agraruli gadatrialeba”
▪  “samrewvelo gadatrialeba”
▪  stiuartebi
▪  burbonebi
▪  religiuri omebi
▪  iakobinelTa diqtatura
▪  Termidorebi
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1603 წელს ინგლისის ხელისუფლებაში მო-
სული იაკოვ I სტიუარტი (1603-1625), სრული 
აბსოლუტიზმის მომხრე იყო. კარლ პირველიც 
მამამისის ამ პოლიტიკას განაგრძობდა. 1628  
წელს, პარლამენტის მხრიდან მეფისათვის წარ-
დგენილი “სამართლის შესახებ peticiiT”*, პარ-
ლამენტის თანხმობის გარეშე მთავრობის მიერ 
გადასახადების მოთხოვნა და სასამართლოს გა-
დაწყვეტილების გარეშე უკანონო დაპატიმრე- 
ბები იყო დაგმობილი.  კარლ I-მა გამოაცხადა, 
რომ ამის შემდეგ ქვეყანას თვითონ მართავდა  
და დაითხოვა პარლამენტი. მაგრამ შოტლან-
დიაში რელიგიურ პოლიტიკასთან დაკავშირე-
ბით მომხდარ “ეპისკოპოსთა ბრძოლებში” მარ- 
ცხმა აიძულა იგი, 1640 წელს პარლამენტი უკ- 
ან გამოეძახებინა. “ხანგრძლივ ვადიანი პარლა-
მენტის” (1640-1653) ამოქმედებით რევოლუცი-
ური ცვლილებები მოხდა. პარლამენტმა გაასა-
მართლა მეფის რამდენიმე მოხელე, გააუქმა 
მეფის მიერ გამოყენებული უკანონო მართვის 
წესები და გადასახადები, განთავისუფლებულნი 
იქნენ პოლიტიკური პატიმრები, ბოლო მოეღო 
დაგმობას რელიგიურ ნიადაგზე და ა.შ. მეფესა  
და პარლამენტს შორის გამწვავებული წინა-
აღმდეგობა სამოქალაქო ომის (1642-1646) მიზე- 
ზი  გახდა.

პირველი სამოქალაქო ომის შემდეგ უფრო 
ფართო რეფორმების გატარების მომთხოვნი, 
ლეველერების სახელწოდების დემოკრატიული 
სახალხო მოძრაობა გამოჩნდა. ისინი პოლიტი-
კური უფლებების თანასწორობას მოითხოვ- 
დნენ. 1648 წელს მაისი-აგვისტოს თვეებში მომხდარ მეორე სამოქალაქო ომში, მეფის 
შოტლანდიის დახმარებით გამარჯვების იმედი არ გამართლდა. 1649 წლის იანვარში 
მეფე სიკვდილით იქნა დასჯილი. მაისში პარლამენტმა გააუქმა მეფის ხელისუფლება 
და პარლამენტის ლორდთა პალატა, აგრეთვე გააკეთა განცხადება რესპუბლიკის შექმნის 
შესახებ. დამოუკიდებელ რესპუბლიკაში (1649-1653) მთლიანი ხელისუფლება არმიის ხელ- 
მძღვანელობას ეკუთვნოდა. 1653 წლის დეკემბერში არმიის მთავარსარდალი, კრომველი 
ინგლისის, შოტლანდიისა და ირლანდიის ლორდ-პროტექტორად (1653-1658) იქნა და-
ნიშნული. კრომველის შემდეგ ლორდ-პროტექტორად დანიშნული მისი შვილის მიერ 
გენერლების ზეწოლით გადადგომის შემდეგ, ახალმა თავადებმა და ბურჟუაზიამ სტი- 
უარტებთან შერიგება გადაწყვიტეს. 1660 წელს ინგლისში, კვლავ ხელისუფლებაში დაბ-
რუნებული სტიუარტების აბსოლუტიზმზე მიდრეკილებამ პარლამენტი აიძულა 1688 
წელს მოეხდინა სასახლის გადატრიალება და ჰოლანდიის მმართველი ორანლი ვილ- 
ჰელმი ხელისუფლებაში მოეწვია. ინგლისის ისტორიაში ამ მოვლენას “ბრწყინვალე რევო-
ლუცია”  ეწოდება.  ამის  შემდეგ  ინგლისში  დამყარდა საპარლამენტო  მონარქია.

 Tqveni azriT, SeZlo Tu vera XVII saukuneSi inglisis burJuaziulma revoluciam qveynis 
problemebis mogvareba?

XVIII საუკუნის შუა წლებში, მსოფლიო ბაზარ- 
ზე ადგილობრივი საქონლის კონკურენტუნარიან-
ობის გაზრდის მიზნით, თავდაპირველად ქსოვის 
მრეწველობაში, ხოლო შემდეგ სხვა სფეროებში  
“samrewvelo gadatrialeba”* დაიწყო. ინგლისი 
მსოფლიოს  წამყვან  სამრეწველო  ქვეყნად  გადაიქცა. 

 ratom iyo, rom stiuartTa dinastiis mefeebi 
upiratesobas aniWebdnen parlamentTan wina-
aRmdegobis politikas?

*  samrewvelo gadatrialeba 
– ხელითი შრომის მექანიკურით 
შეცვლისა და მანუფაქტურების 
მსხვილ ფაბრიკებად გადაქცევის 
პროცესი

*  peticia – უმაღლეს სახელისუფლო 
ორგანოებზე მიმართული კოლექტიური 
თხოვნა, მიმართვა ან საპროტესტო 
წერილი

aTwleulebis ganmavlobaSi ingli-
seli sazRvao yaCaRebis mier espanuri 
gemebis Zarcvam da CaZirvam espaneTis 
saxelmwifos mniSvnelovani ziani mia-
yena. garda amisa, inglisis dedofali, 
elisabed I mxars uWerda holandie-
lebis brZolas espaneTis batonobis 
winaaRmdeg. am dros britaneTi ime-
dovnebda, rom espaneTze gamarjveba, 
misi, ara marto zRvaze gabatone-
bis mizezi gaxdeboda, aramed bolos 
mouRebda espaneTis axal samyarosTan 
vaWrobis sferoSi hegomonias.

“დაუმარცხებელი არმადას” 
მარცხი

ლა მანშის ბრძოლა
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XVIII საუკუნეში, ინგლი- 
სის მონაწილეობით ომები 
ევროპაში მისი ავტორიტეტის 
გაზრდისა და კოლონიური 
სამფლობელოების გაფართო- 
ების მიზეზი გახდა. 1707  
წელს შოტლანდიამ, ხოლო  
1801 წელს ირლანდიამ დაკ-
არგეს თვითმმართველობის 
უფლებები და ინგლისს შე-
უერთდნენ. 

safrangeTi.      საფრანგეთმა  
XVI საუკუნეში ბოლო მოუ-
ღო შინაგან დაპირისპირებ-
ებს და ცენტრალიზებულ სა-
ხელმწიფოდ ჩამოყალიბდა. 
ქვეყანა მოსახლეობის რიცხ- 
ვისა და ტერიტორიის სიდი- 
დის მიხედვით დასავლეთ 
ევროპის ყველაზე დიდი სა-
ხელმწიფო იყო. საფრანგეთ-
ში, რომელიც ფეოდალურ-
აგრარული ქვეყანა იყო, 
გლეხთა უმრავლესობას პირ-
ადი თავისუფლება გააჩნ- 
დათ. საფრანგეთის მრეწვე-
ლობაში ფართოდ იყო გავრ- 
ცელებული საცალო მანუ-
ფაქტურები. XVI საუკუნეში 
საფრანგეთი თეთრეულის ნა-
ჭრის წარმოების მიხედვით 
ევროპის მოწინავე ქვეყანას  
წარმოადგენდა. 

 ra ZiriTadi Tavisebure-
bebi gaaCnda safrangeTis 
ekonomikur cxovrebas XVI 
saukuneSi?

XVI საუკუნის I ნახევარში დაიწყო აბსოლუტური 
მონარქიის შექმნა. XVI საუკუნის II ნახევარში მომხდა-
რი რელიგიური ბრძოლის შედეგად მეფის ტახტზე 
ჰენრი IV-ის სახელით ბურბონთა დინასტიის (1594- 
-1830) წარმომადგენელი ავიდა. ლიუდოვიკო XIV-ის 
(1643-1715) მმართველობის პერიოდში აბსოლუტურ მონარქიას “ოქროს საუკუნეს” ჰქონ-
და. მკვეთრად შემცირდა პროვინციების კლასობრივი წარმომადგენლობითი ორგანო- 
ების უფლებამოსილებები. მეფის მთავრობა merkantilistur politikas* ატარებდა. 
მაგრამ მეფის მიერ 32 წლის განმავლობაში წარმოებული ომები მძიმე დარტყმებს აყე- 
ნებდა  ქვეყნის  ეკონომიკას.

 romelma istoriulma pirobebma Seuwyo xeli burbonebis xelisuflebaSi mosvlas saf-
rangeTSi?

XVIII საუკუნის შუა წლებში, აჩქარებული იქნა მრეწველობისა და ვაჭრობის, ასევე 
ნაწილობრივ სოფლის მეურნეობის განვითარება. ადგილი ჰქონდა მნიშვნელოვან ცვლი-
ლებებს საზოგადოების სოციალურ წყობასა და საზოგადოებრივ ცნობიერებაში. ეკონო-
მიკურად გაძლიერებული ბურჟუაზია თავისუფალი მეწარმეობისათვის ხელის შემშლე- 
ლი ფეოდალური წესების - მონოპოლიის უფლების, მძიმე გადასახადების, საამქროს წე- 
სებისა და კლასობრივი საგადასახადო სისტემის წინააღმდეგ გამოდიოდა, აგრეთვე ცდი-
ლობდა თავისი როლის გაზრდას პოლიტიკურ მმართველობაში. ამ პერიოდში “ცნობი-
ერებებში რევოლუციის” მომხდენმა ფრანგულმა განმანათლებლებმა, ფართო ფარგლები 
მოიცვეს. მისი თვალსაჩინო წარმომადგენლები, არსებული წყობის საფუძვლების გაუქ- 

*  merkantilisturi politi- 
ka – სახელმწიფო პოლიტიკა, 
რომელიც მხედველობაში იღებს 
ღონისძიებებს, როგორიცაა პრო-
ტექციური ღონისძიება, აქტი-
ური  სავაჭრო  ბალანსი  და  სხვ.

ინგლისის რევოლუცია
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მებასა და თანასწორი მოქალაქეობივი უფლე-
ბებითა და ადამიანთა “ბუნებრივი თავისუფლე-
ბებით” უზრუნველყოფილი საზოგადოების ჩა- 
მოყალიბებას მოითხოვდნენ. ვოლტერი და მონ- 
ტესკიე ინგლისური ნიმუშის კონსტიტუციური 
მონარქიის, ხოლო რუსო დემოკრატიული რეს-
პუბლიკის მომხრეები იყვნენ. განმანათლებლე- 
ბის მიერ წამოყენებულმა იდეებმა ძლიერი გავ- 
ლენა მოახდინეს XVIII საუკუნის ბოლოს მომ-
ხდარ  რევოლუციაზე.

 ra ZiriTadi ideebi gaaCndaT frang ganmanaT-
leblebs?

აბსოლუტიზმის კრიზისიდან გამოყვანის მი- 
ზნით, მეფე ლიუდოვიკო XVI-მ (1774-1793) ის- 
ურვა ცვლილებების შეტანა საგადასახადო სის- 
ტემაში, მაგრამ ამ დროს თავადთა წინააღმდე-
გობას წააწყდა. მეფემ გადაწყვიტა მთავარი 
შტატების მოწვევა და ორჯერ გაზარდა აქ me-
same klasis* წარმომადგენლობა. 1789 წლის 5 
მაისს, ვერსალში მთავარი შტატები, როგორც კი 
მუშაობას შეუდგა, მესამე კლასის დეპუტატები, 
ამ ორგანოში თავიანთ რიცხვით უმრავლესო-
ბაზე დაყრდნობით მისი თავიანთი გავლენის 
ქვეშ მოქცევას შეეცადნენ. ივლისის დასაწყისში 
დეპუტატებმა თავი დამფუძნებელთა კრებად 
გამოაცხადეს. მეფის მიერ სამხედრო ძალის გა-
მოყენებით კრების დათხოვნის განზრახვით შე-
შინებულმა პარიზის მოსახლეობის დაბალმა და 
შუა ფენამ, 14 ივლისს მოაწყო შეიარაღებული 
აჯანყება და ხელთ იგდო ბასტილიის ციხე-
სიმაგრე. ამით დაიწყო რევოლუციური ცვლი-
ლებების  პერიოდი  (1789-1794). 

ფრანგულმა ბურჟუაზიულმა რევოლუციამ 
რამდენიმე საფეხური განვლო. 1789-1792 წლე-
ბის მომცველ პირველ საფეხურზე, ქვეყანაში 
კონსტიტუციური მონარქია დამყარდა, გატარდა 
ადმინისტრაციული რეფორმები, დადგინდა მო-
ქალაქეთა თანასწორუფლებიანობა კანონის წი-
ნაშე, გატარებული იქნა საეკლესიო რეფორმები, 
გაუქმდა ძირითადი ფეოდალური წესები. ავ-
სტრიამ და პრუსიამ ინგლისის ძალისხმევით 
დაამყარეს კავშირი საფრანგეთში რევოლუციის 
ჩახშობის მიზნით. 1792 წლის აპრილში დაწ-
ყებული  ომები  1815  წლამდე  გაგრძელდა.

 ra iyo revoluciis pirveli safexuris mTava-
ri Sedegi?

1792 წლის 10 აგვისტოს პარიზში მომხდარი 
აჯანყება, მეფის ტახტიდან ჩამოგდებით დას-
რულდა, რომლითაც რევოლუციის მეორე პერი-
ოდი დაიწყო. საერთო საარჩევნო უფლების სა-
ფუძველზე ჩატარდა ახალი საკანონმდებლო 
ორგანოს - კონვენტის არჩევნები. კონვენტმა განა- 
ცხადა, რომ შეიქმნა რესპუბლიკა. მეფის გასა-
მართლებასა და სიკვდილით დასჯას არაერთ-
გვაროვნად შეხვდნენ, როგორც ქვეყნის შიგ- 
ნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც. ხელახალი სამხედ-
რო წარუმატებლობა ხელისუფლების წინააღმ- 
დეგ  გამოსვლების  გაზრდის  მიზეზი  გახდა.

1. adamianebi ibadebian da cxovroben 
TavianTi TavisuflebiTa da Tanaswo-
ruflebianobiT.
7. aravis ar SeiZleba waeyenos bra-
li, aravin ar SeiZleba dakavebuli 
an dapatimrebuli iqnas, Tu es ar 
gamomdinareobs kanonidan an misgan 
gaTvaliswinebuli procedurebidan.
9. danaSaulis gamocxadebamde yove-
li piri udanaSaulod iTvleba.
10. aravin ar SeiZleba SeizRudos 
Tavis Sexedulebis gamo, misi reli-
giuri Sexedulebis gamoc, im pirobiT 
rom, maTma ganmartebam kanoniT gan-
sazRvruli sazogadoebrivi simSvide 
ar daarRvios. 
11. azrisa da poziciis Tavisufali 
gamoxatva adamianis yvelaze Zvirfas 
uflebaTagans warmoadgens.
12. adamianisa da samoqalaqo uf-
lebebis uzrunvelsayofad, aucile-
belia saxelmwifos Zala:es Zala 
iqmneba ara uflebamosilTa piradi 
interesebisaTvis, aramed yvelas in-
teresebis momsaxurebisaTvis.
15. sazogadoebas ufleba aqvs angari-
Si mosTxovos nebismier Tanamdebobis 
pirs, misTvis davalebul mmarTve-
lobis sferosTan dakavSirebiT. 
17. imis gamo, rom sakuTreba xelSeu-
val da wminda uflebas warmoadgens, 
aravis ar SeiZleba CamoerTvas igi. 

ამონაწერები  დეკლარაციიდან 
ადამიანისა  და  სამოქალაქო  

უფლებების  შესახებ

 SeadareT mocemuli muxlebi azer-
baijanis konstituciis Sesabamis 
muxlebTan.

*  mesame klasi – საფრანგეთში რელი-
გიური მსახურებისა და თავადების 
გარდა, მთელი მოსახლეობა ამ კლასს 
ეკუთვნოდა. პირველი და მეორე 
კლასისაგან განსხვავებით, ისინი გადა-
სახადებს  იხდიდნენ.
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 ra siaxleebs hqonda adgili meore safexurze?

1793 წლის 2 ივნისს, iakobinelebma* მო-
ახდინეს გადატრიალება და ხელთ იგდეს ხე-
ლისუფლება. იაკობინელთა დიქტატურის პე- 
რიოდში სოფელში მთლიანად გაუქმდა ფეო-
დალური წესები, მიღებული იქნა მკაცრი კა-
ნონები სპეკულაციის წინააღმდეგ, გლეხებს 
დაურიგეს მიწის ნაკვეთები და მიღებული 
იქნა ახალი კალენდარი. იაკობინელებს შორის, 
ქვეყნის შემდგომი განვითარების შესახებ აზრ-
თა სხვადასხვაობის გამწვავებამ შეასუსტა მათი 
ხელისუფლება. შექმნილი მდგომარეობით ის-
არგებლეს კონკურენტებმა და 1794 წლის 27 
ივლისს მათი შეტევის შედეგად (ახალი კალ- 
ენდრით 9 თერმიდორს) იაკობინელთა ხელი-
სუფლება  დაემხო. 

ამ გადატრიალების განმხორციელებელი 
და ტერმიდორებად წოდებული პოლიტიკუ-
რი ჯგუფის წარმომადგენლები რევოლუციის  
დროს გამდიდრდნენ. ისინი რევოლუციური 
პროცესის შეჩერებასა და ვრცელი დაპყრობი- 
თი  ომის  წარმოებას  მოითხოვდნენ.

 vis interesebs ganasaxierebda iakobinelTa 
diqtaturis RonisZiebebi?

1795 წელს მიღებული იქნა საფრანგეთის ახ-
ალი კონსტიტუცია. კონსტიტუციის მიხედვით 
აღმასრულებელი ხელისუფლება 5 პირისაგან 
შემდგარ დირექტორიას ებარა. დირექტორიის 
“საქანელების პოლიტიკა” სახელწოდების შიდა 
პოლიტიკა არასტაბილური იყო. 1799 წლის 9 
ნოემბერს (18 - ბრუმერს) ნაპოლეონმა თავისი 
ერთგული ჯარის საშუალებით მოახდინა გა-
დატრიალება და ხელში ჩაიგდო ხელისუფლება. 
“18-ბრუმერს” გადატრიალების შედეგად, საფ- 
რანგეთში საკონსულო რეჟიმი დამყარდა. ამით 
საფრანგეთის ისტორიაში დაიწყო ნაპოლეონ 
ბონაპარტის  პერიოდი. 

bastilia - XIV saukunis da-
sasruls saxelmwifo damnaSaveTa 
Sesanaxad aSenebuli cixe-simagre. 
1789 wlis 14 ivliss ajanyebu-
lebma xelSi Caigdes da gaanad-
gures cixe-simagre.

რევოლუცია  ბასტილიიდან 
დაიწყო

1. SeiZleba Tu ara XVIII saukunes "inglisis batonobis saukune" ewodos?

2. SeiZleba Tu ara liudoviko XVI safrangeTis burJuaziis pasuxismgebel pirad CaiTva-
los?

3. romelma faqtorebma Seuwyes xeli napoleon bonapartis safrangeTis xelisuflebaSi 
mosvlas?

4. ra msgavsi mxareebiT xasiaTdeba elisabed I-sa da liudoviko XIV-is xelisufleba?

5. gansazRvreT feodal-agraruli qveynis Taviseburebebi.

kiTxvebi da davalebebi

*  iakobinelebi – საფრანგეთის რევოლუ-
ციის დროს შექმნილი, ავტორიტეტული 
პოლიტიკური მიმდინარეობის წარმო-
მადგენლები

“18 ბრუმერის” გადატრიალება
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didi geografiuli aR-
moCenebi. ევროპელი მეზღვა- 
ურების XV-XVII საუკუნის შუა 
წლების გეოდრაფიული აღმო-
ჩენები, ადრინდელთაგან თა- 
ვისი ფართო მასშტაბით გან- 
სხვავდებოდა. XIV-XV საუკუ-
ნეებში ევროპაში სასაქონლო 
წარმოების გაზრდის კვალობა-
ზე უფრო დიდი ფულის მა-
საზე საჭიროების შექმნამ და 
ფულის მოჭრისათვის ფასიანი 
ლითონების უკმარისობამ, აგ- 
რეთვე აღმოსავლურ ქვეყნებ- 
თან ჩვეულებრივი სავაჭრო  
ურთიერთობების უზრუნველ-
მყოფელი დიდი აბრეშუმის 
გზის ოსმალეთის სახელმწიფოს 
დაქვემდებარებაში გადასვლის შემდეგ, სიმდიდრის ქვეყანად წარმოსახულ ინდოეთში 
საზღვაო გზების ძიების აუცილებლობამ, ევროპელები აიძულა სახიფათო მოგზაურობები 
შეესრულებინათ. ახლა, შორეულ საზღვაო მოგზაურობების ორგანიზებისათვის საკმაო 
გეოგრაფიული ცოდნა (ახალი რუკები), ტექნიკური სიახლეები (კარაველა, კომპასი და  
სხვ.)  და  სამხედრო  უპირატესობა  (ცეცხლსასროლი  იარაღები)  არსებობდა. 

დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების პერიოდში, თავდაპირველად ესპანელი და პორ-
ტუგალიელი მეზღვაურების, XVI საუკუნის შუა წლებში კი, ინგლისელი, ფრანგი, რუსი  
და ჰოლანდიელი მეზღვაურების მოგზაურობების შედეგად, საკმაოდ გაფართოვდა მეც-
ნიერული  წარმოდგენები  მსოფლიოს  შესახებ.  ერთმანეთს  გადაეყარა  ცივილიზაციები.

ევროპელების მიერ აფრიკის, აზიისა და ამერიკის კონტინენტებზე დაპყრობილი ტე-
რიტორიები მათ კოლონიებად გადაიქცნენ. ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილი 
მონურ მდგომარეობაში ჩააყენეს, ხოლო დანარჩენები განადგურებულნი იქნენ. იაფფა-
სიან მუშახელზე მოთხოვნის გაზრდით, ახლად ჩამოყალიბებულ მსოფლიო ვაჭრობაში 
გავრცელებული იქნა მონათვაჭრობა. თანდათან თავისი მნიშვნელობა დაკარგა დიდმა 
აბრეშუმის გზამ, რომელიც ამ გზაზე მდებარე აღმოსავლური სახელმწიფოების ეკონო- 
მიკის  დაშლის  საფუძველი  გახდა.

amerikeli xalxebi “Zvel msoflios” xvdebian. XV საუკუნის დასასრულს, 
ამერიკაში განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მყოფ ამ კონტინენტის 1492 წელს ევროპე- 
ლებისათვის აღმომჩენი კოლუმბის მიერ მცდარად “ინდოელებად” ან “ინდუსებად” წო-
დებული მრავალრიცხოვანი ტომები ცხოვრობდნენ. მათი უმრავლესობა სამ ცივილიზა-
ციურ ცენტრში ცხოვრობდნენ: იუკატანში მაიები, მექსიკაში აცტეკები, ანდის მთებზე  
ინკები. მიუხედავად იმისა, რომ აქ გამოიყენებოდა მონათა შრომა, თემებში თავისუ- 
ფალი  გლეხები  და  ხელოსნები  უფრო  მეტი  იყვნენ.

Sua saukuneebis dasasruls, evropelebis 
mier simdidris mosapoveblad, TavianTi qvey-
nidan Soreul mxares Sesrulebulma sazRvao 
mogzaurobebma, didi cvlilebebi gamoiwvia 
maT warmodgenebSi msoflios Sesaxeb. axali 
teritoriebis aRmoCena da gamoyeneba evro-
paSi politikur, ekonomikur da kulturul 
sferoSi mniSvnelovani warmatebebis, xolo 
adgilobriv xalxTa istoriaSi tragediebis 
mizezi gaxda.

didi geografiuli aRmoCenebi da 
koloniuri dapyrobebi. 

aSS-is Seqmna

22

დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები

sakvanZo sityvebi

▪  didi geografiuli 

aRmoCenebi

▪  karavela

▪  monaTvaWroba
▪  “indusebi”

▪  “bostonis Cais 
fufuneba”

▪  “damoukideblobis 

deklaracia”



120120

ერთიანი სახელმწიფოების არ არსებობის, ასე-
ვე მეცნიერებასა და ხელოვნებაში მნიშვნელოვანი 
წარმატებების მიხედვით “ამერიკის ძველ ბერძ-
ნებად” წოდებულ მაიების ცივილიზაცია ჩვენი 
ეპოქის პირველ საუკუნეებში განვითარების პე-
რიოდს გადიოდა. მაიების ქალაქ-სახელმწიფოებ-
ის ყველაზე ძლიერი პერიოდი VII-VIII საუკუნე- 
ებს მოიცავდა. XVI-XVII საუკუნეებში მაიების ტე-
რიტორიები  ესპანელებმა  დაიპყრეს.

 ratom iyo rom, maiebi “amerikis Zvel berZne-
bad” iwodebodnen?

აცტეკებს XIV-XV საუკუნეებში ძლიერი სახ-
ელმწიფო ჰქონდათ შექმნილი. მათი სახელმწიფო 
მექსიკის ყურედან წყნარ ოკეანემდე არსებულ 
ტერიტორიებს მოიცავდა. მათ დედაქალაქ ტე-
ნოჩტიტლანდში (მეხიკო) 100 ათასამდე მოსახ-
ლეობა ცხოვრობდა. მისაბმელიანი ცხოველებისა 
და ბორბლიანი სატრანსპორტო საშუალების არ 
მქონე აცტეკებს, მხოლოდ ქვეითთათვის გათვა-
ლისწინებული გზები გაჰყავდათ. აცტეკი მამა-
კაცების ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ადგილი 
ეკავა სამხედრო საქმეს. მოსახლეობის მხოლოდ 
მეხუთედი იყო დაკავებული სოფლის მეურნეო-
ბითა და საკვები პროდუქტების წარმოებით. XVI 
საუკუნის 20-იან წლებში ესპანელებმა დაშალეს 
ასტეკთა  იმპერია. 

“მზის შვილთა მეფობად” წოდებულ ინკების 
იმპერიას, XII საუკუნიდან მოყოლებული თავიან-
თი ძლიერი და მრავალრიცხოვანი ჯარებით მე-
ზობლების დამორჩილება ჰქონდათ დაწყებული. 
მათი დედაქალაქი ქალაქი კუსკო იყო. შექმნილი 
იყო საფოსტო კავშირი, რომელიც მთელი ქვეყნის 
ტერიტორიას მოიცავდა. საშინაო დაპირისპირებებ-
სა და შუალედურ ომებს სახელმწიფო დასუსტებული ჰქონდათ. XVI საუკუნის 30-იან  
წლებში ესპანელებმა ინკების დაქვემდებარებაში მყოფი ტომების დახმარებით, მათი ქვეყა- 
ნა  დაიპყრეს.  ევროპელების  წამოსვლებმა  შეაჩერა  ამერიკის  დამოუკიდებელი  განვითარება.

XV საუკუნის დასასრულსა და XVI საუკუნეში, ამერიკის კონტინენტის ცენტრალურ  
და სამხრეთ ნაწილებში მცხოვრები ხალხები ევროპული სახელმწიფოების, ძირითადად, 
ესპანეთისა და პორტუგალიის კოლონიურ ტყვეობაში მოხვდნენ. კოლონიები metropo-

liebisaTvis* სიმდიდრის წყაროს წარმოადგენდნენ. კოლონი-
ური ტყვეობა, ლათინურ ამერიკაში ადგილობრივი მოსახლე- 
ობის რიცხვის სწრაფი კლებისა 
და ეროვნული შემადგენლობის 
შეცვლის  მიზეზი  გახდა.

evropelebis dasaxleba 
 CrdiloeT amerikaSi. ესპა- 

ნელებმა, იმის გამო, რომ თა-
ვიანთი ყურადღება კონტინენტის სამხრეთით მდებარე მდიდა-
რი სახელმწიფოების გაძარცვისაკენ ჰქონდათ მიპყრობილი, 
ჩრდილოეთ ამერიკაში ფეხი ვერ მოიკიდეს. ჩრდილოეთ ამე-
რიკაში, 1607 წელს ინგლისელმა კოლონიზატორებმა გეიმსტა-
უნის, ხოლო 1608 წელს ფრანგმა კოლონიზატორებმა კვებეკის 
დასახლებები შექმნეს. ინგლისისაგან განსხვავებით, საფრანგეთ-
ში კოლონიებში გადასასახლებელი “ზედმეტი მოსახლეობა” არ 
იყო. კანადაში, რიცხობრივად ადგილობრივი მოსახლეობისაგან 

 gansazRvreT actekTa da inkebis saxelmwifoe-
bis daSlis msgavsi mxareebi.

Metropoliya – (qədim yunan dilin-
də-“ana şəhər”). Müstəmləkələri 
olan dövlət nəzərdə tutulur. 

cnobilia, rom qristianebs Ta-
vianTi tiraniiTa da usamarTlo-
bebiT 12 milionze meti indusi... 
mouspiaT... qristianebi maT ori 
xerxiT spobdnen:usamarTlo, si- 
sxliani, sastiki da despoturi 
omiTa da ...adamianebis ...ymebad 
gadaqceviT... mkvlelobebisa da 
ganadgurebis mizezi da erTa-
derTi mizani, qristianebis mier 
oqros xelSi Cagdeba da gamdid-
reba iyo... da rasac vambob, vici, 
imitom rom sakuTari TvalebiT 
minaxia...

ბართოლომე დე ლას კასასი (1474-1566) 
მოკლე ცნობები ინდისტანის (ამერიკის - 

-რედ.) განადგურების შესახებ

ამა ლლულლა, ამა სუვა, 
ამა გილლა

(ნუ იცრუებ, ნუ მოიპა-
რავ, ნუ იზარმაცებ)

ინკების 
სახელმწიფო

inkTa saxelmwifos 
gerbi

ინკთა სახელმწიფოს 
დევიზი

*  metropolia – ძველ ბერძნ-
ულ ენაზე “დედა ქალაქი”, რო-
მელშიაც კოლონიების მქონე 
სახელმწიფოები იგულისხმება
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რამდენიმეჯერ ნაკლები და საკმარისი სამხედრო ძალის არ მქონე ფრანგები თავიანთი 
სავაჭრო და უსაფრთხოების ინტერესების გამო, იძულებულნი იყვნენ მათთან მშვიდო- 
ბიანი ურთიერთობა დაემყარებინათ. კანადაში ფრანგების კოლონიალური მმართველო- 
ბა ღრმა კრიზისს განიცდიდა. CrdiloeT amerikaSi gamwvavebuli inglis-saf- 
rangeTis konkurenciuli Svidwliani omi (1756-1763) inglisis gamarjvebiT  
damTavrda.  კანადა  დაპყრობილ  იქნა  ინგლისელის ჯარების მიერ.  

ჩრდილოეთ ამერიკის ატლანტიკის ოკეანის სანაპიროებზე ინგლისის კოლონიების 
დაარსების პროცესი XVII საუკუნის დასაწყისიდან XVIII საუკუნის 30-იან წლებამდე 
გრძელდებოდა. ჯეიმსთაუნის მხარის ხელში ჩაგდებიდან ცოტა ხნის შემდეგ ტერიტო-
რიულად გაფართოებულ კოლონიას ვირჯინია დაერქვა. კოლონიას მართავდა გუბერნა- 
ტორი. 1619 წელს კოლონიის მართვისათვის კოლონისტების მონაწილეობის უზრუნ-
ველსაყოფად  ამერიკაში  პირველი  წარმომადგენლობითი  ორგანო - ასამბლეა  დაარსდა.

XVII საუკუნის 20-30-იან წლებში აქ კოლონიების ჩამოყალიბებაში puritanebi*  
იღებდნენ აქტიურ მონაწილეობას. მათ დაარსეს მასაჩუ-
სეტები, ახალი პლიმუტი და სხვა კოლონიები. XVII სა-
უკუნის 80-იან წლებში დაარსებულ პენსილვანიის კო- 
ლონიაში ადგილობრივ ტომებთან მეგობრული ურთი-
ერთობები იქნა შენარჩუნებული და დაცული. ჯორჯიას 
კოლონია 1732 წელს დაარსდა სხვა ინგლისელი კოლონი- 
ების  სამხრეთიდან  ესპანელების  და  ჰინდუს  ტომების  შემოსევებისაგან  დაცვის  მიზნით.  

კოლონიების მოსახლეობის რიცხვი არა მხოლოდ ბრიტანეთის კუნძულებიდან წამო-
სული ხალხისაგან, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან წამოსულების ხარჯზეც 
იზრდებოდა. კოლონიებში ცხოვრობდნენ ინგლისელები, ირლანდიელები, ფრანგები 
გერმანელები, ჰოლანდიელები, ესპანელები და სხვა ხალხები. კოლონიებში მოსახლეობა 
რელიგიური რწმენის და სოციალური წარმომავლობის თვალსაზრისით არ იყვნენ ერთ-
გვაროვანი.  სამხრეთის  კოლონიებში  იყვნენ  უამრავი  შავკანიანი  მონები.

XVII საუკუნის შუა ხანებში ინგლისში მომხდარი მოვლენების დროს კოლონიების 
მოსახლეობა მეფისა და პარლამენტის მომხრეებად გაიყო. კოლონიებმა მმართველობის 
საკითხებში მეტროპოლიაზე დამოკიდებულების საკმაო შემცირებას მიაღწიეს. თუმცა 
ისინი დამოკიდებული იყვნენ ინგლისიდან იმპორტირებულ საქონელზე. XVII საუკუ- 
ნის შუა წლებიდან დაწყებული ინგლისის მთავრობა ცდილობდა სრულ კონტროლზე 
აეყვანა კოლონიების ეკონომიკა. ინგლისის პარლამენტის 1750 წელს მიღებული კანონის 
საფუძველზე კოლონიებში იკრძალებოდა ლითონის წარმოება. 1763 წელს მიღებული  
სხვა კანონის საფუძველზე კოლონიებს უნდა გადაეზიდათ იმპორტული საქონელი 
ინგლისის გემებით. 1763 წლის მეფის დეკლარაციის 
თანახმად კოლონისტებს ეკრძალებოდათ აპალაჩის მთების 
დასავლეთით მდებარე ადგილობრივი ტომების მიწებზე 
გადასვლა. 1765 წელს პარლამენტის “beWdis gadasaxa-
dis” შესახებ კანონის მიღება ნიუ-იორკში კოლონისტების 
წარმომადგენლობის მიერ გახდა სხდომის ჩატარების მი- 
ზეზი. მიღებულ დოკუმენტში კოლონისტების წარმომად- 
გენლობის მონაწილეობა სანამ არ იქნებოდა უზრუნ-
ველყოფილი ინგლისის პარლამენტს არ ჰქონდა უფლება 
კოლონისტებისათვის დაეწესებინა გადასახადი. გადაწყვე-
ტილება იქნა მიღებული, რომ ინგლისიდან შემოტანილ 
საქონელზე გამოცხადდეს ბოიკოტი. კოლონისტების ბოი-
კოტური მოძრაობის დასუსტების მიზნით ინგლისის პარ-
ლამენტმა Ost-Hind სავაჭრო ფირმას მისცა კოლონიებში 
ჩაის იაფად გაყიდვის უფლება. ამის პასუხად 1773 წლის 
დეკემბერში კოლონისტებმა ბოსტონის პორტში ინგლისის 
გემებიდან  ჩაის  ყუთები  ყურეში  გადმოცალეს.

 gansazRvreT frangebis mier kanadis dakargvis mizezebi.

 romeli koloniebis daarsebas gaukeTes organizacia puritanebma?

აშშ-ს  ჯარისკაცების  სამხედრო 
ტანსაცმელი

*  puritanebi – XVI-XVII 
საუკუნეებში  ინგლისში 
პროტესტანტების  რწმე- 
ნის  დამცველები
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“bostonis Cais fufunebad” წოდებული  
ამ მოვლენის კვალდაკვალ მთავრობამ კოლონი-
ების  შესახებ  მიიღო  მტკიცე  გადაწყვეტილება.

damoukideblobisaTvis brZola da misi 
Sedegebi. 1774 წლის სექტემბერში ფილადელ-
ფიაში I კონტინენტალურ კონგრესზე შეკრებილმა 
კოლონიების წარმომადგენლებმა მთავრობისა და 
პარლამენტის მიერ კოლონიებისადმი ურთიერ-
თობის პოლიტიკა მწვავედ გააკრიტიკეს და მო-
ითხოვეს უკანონო გადასახადების გაუქმება. გა-
მოსვლების ჩახშობისათვის ამერიკაში გაიგზავნა 
ახალი ინგლისური ჯარი. ლექსინგტონისა და 
კონკორდის ახლოს კოლონისტებსა და ინგლი-
სის ჯარის დანაყოფებს შორის მომხდარი შეი-
არაღებული შეჯახება გახდა 13 კოლონიის თა- 
ვიანთი დამოუკიდებლობისათვის ინგლისის წი- 
ნააღმდეგ (1775-1783) ომის დაწყების მიზეზი. 
1775 წელს მაისში ფილადელფიაში ჯორჯ ვა-
შინგტონის მეთაურობით გამართულ II კონტი-
ნენტალურ კონგრესზე მიღებულ იქნა ერთიანი 
ჯარის დაარსების გადაწყვეტილება. კარგად გა-
უწვრთნელი და ცუდად შეიარაღებული კოლო- 
ნისტების ჯარი ზედიზედ მარცხდებოდა. ინგ-
ლისის სამხედრო ფლოტის მიერ ამერიკის სა-
ნაპიროების ბლოკირება კოლონისტების მდგომა- 
რეობას  კიდევ  უფრო  ამძიმებდა.

 ra mizezebma aiZules koloniebi daewyoT 
brZola metropoliis winaaRmdeg?

1776 წლის 4 ივლისს კონგრესმა თ. ჯეფერსო- 
ნის ავტორობით მიიღო “damoukideblobis  
deklaracia” ამ დეკლარაციის მიხედვით ინგ-
ლისის მეფეს წაუყენეს 27 მუხლიანი ბრალდება. 
პროექტიდან პლანტატორების მოთხოვნით ამო-
ღებულ იქნა მუხლი მონობის ადამიანის უფლე-
ბებთან შეუსაბამობის შესახებ. დეკლარაციის მი- 
ხედვით ყოველი კოლონია გამოცხადდა დამო-
უკიდებელ სახელმწიფოდ და აღინიშნა მათი 
ერთიან კავშირში - amerikis SeerTebul Sta-
tebSi გაერთიანება. ადამიანის “ბუნებრივი თა-
ვისუფლებები” და ხალხის ნებისყოფის შესახებ 
აზრი  ატარებდა  პროგრესულ  ხასიათს.

1777 წლის ოქტომბერში სარატოგას ახლოს მომხდარ ბრძოლაში ინგლისის ჯარების 
დამარცხებამ აშშ-ს საგრძნობლად აუმაღლა საერთაშორისო ავტორიტეტი. აქამდე მისმა 
ფარულად დამხმარე საფრანგეთმა სცნო აშშ-ს დამოუკიდებლობა, მასთან სავაჭრო და 
სამოკავშირეო ხელშეკრულებებს მოაწერა ხელი. ესპანეთმა და ჰოლანდიამაც აშშ-თან 
შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. ხოლო რუსეთის მეთაურობით სახელმწიფოების ერთმა  
ჯგუფმა ნეიტრალური ქვეყნების სავაჭრო გემების წინააღმდეგ ინგლისის ძალადობის 
აღკვეთისათვის 1780 წელს დაარსეს “შეიარაღებული ნეიტრალური კავშირი”. ამან თავის 
მხრივ ინგლისს არ მისცა საშუალება აშშ ჰყოლოდა ეკონომიკურ ბლოკადაში. 1781 წელს 
იორქთაუნის ახლოს სამხედრო ოპერაციები ინგლისის ჯარების დანებებით დამთავრდა. 
1783 წლის სექტემბერში პარიზში ხელმოწერილი ზავის საფუძველზე, ინგლისმა ცნო  
აშშ-ის დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი, ამავე დროს მას დაეთმო ტერიტორიების  
ალეგარის  მთებიდან  მისისიპამდე. 

 romeli qveynebi iyvnen aSS-is mokavSireebi damoukideblobis omSi?

kacobriobis istoriaSi iseTi Jami 
mwifdeba, rom erTi erisaTvis misi 
sxva erTan damakavSirebeli Zafis ga- 
wyveta, bunebis kanonebisa da RvTis 
mier misTvis boZebuli privilegiebis 
Sesabamisad msoflios Zalebs Soris 
Tanabari poziciis dakaveba aucile-
beli xdeba da kacobriobis azri-
sadmi pativiscemas moiTxovs raTa am 
erma ganmartos misi damoukideblo-
bisaken biZgis mimcemi mizezi.
Cven es iseT simartled migvaC-

nia, romelsac mtkiceba ar sWirdeba, 
yvela adamianebi Tanaswori daibad-
nen da ufalma Tavis morCil ada-
mianebs garkveuli xelSeuxebloba 
uboZa, rom maT rigebSi sicocxli-
saTvis TavisuflebisaTvis da bed-
nierebisaTvis ltolvis uflebebi 
Sedis. am uflebebis uzrunvelyofi-
saTvis adamianebi qmnian samarTlia-
ni, marTebulebis Tanxmobaze sando 
mTavrobas.

“დამოუკიდებლობის დეკლარაციის” 
მიღება

 dokumentSi rogoraa  dasabuTebu-
li CrdiloeT amerikaSi mcxovreb 
adamianebis damoukidebeli saxel-
mwifos Seqmnis ufleba?
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დამოუკიდებლობის ომის პერი-
ოდში აშშ-ის შიდა დამოუკიდებ-
ლობის მომხრე პატრიოტებსა და  
მათ მოწინააღმდეგეებს ლოიალის-
ტებს შორის სამოქალაქო ომი მიმ- 
დინარეობდა. ომის შემდეგ მოსახ-
ლეობის 1/5-მა ანუ ლოიალისტების 
უმრავლესობამ ქვეყანა დატოვა და  
ინგლისის სხვა კოლონიალურ ქვეყ- 
ნებში, ძირითადად კანადაში გადა-
სახლდნენ.

ომის შემდეგ აშშ-ის სახელმწიფო მოღვაწეების წინაშე არსებული მთავარი სა-
კითხი ახლადშექმნილი სახელმწიფოს გაძლიერება იყო. 1787 წელს ფილადელფიაში 
მოწვეულმა საკონსტიტუციო სხდომამ მიიღო ახალი კონსტიტუცია. 1789 წელს ძალაში 
შესული კონსტიტუციის საფუძველზე აშშ-ში ხელისუფლების დამოუკიდებელ შტოებად 
დაყოფა და მათი გაწონასწორებული ურთიერთობები მიმდინარეობდა. დაარსდა უმ- 
აღლესი აღმასრულებელი მთავრობის წარმომადგენელი ძლიერი საპრეზიდენტო ხელი-
სუფლება. სასამართლოების დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად უმაღლესი სასა-
მართლოს მოსამართლეების სამუდამო დანიშნვის წესი იქნა შემოტანილი. უმაღლესი 
საკანონმდებლო ორგანოს - კონგრესის სენატად წოდებულ ზედა პალატაში შტატები 
ერთნაირი რაოდენობით, ხოლო წარმომადგენლობითი პალატად წოდებულ ქვედა პა-
ლატაში ამომრჩევლების რიცხვის მიხედვით იყვნენ წარმოდგენილი. 1791 წელს კონ-
გრესმა კონსტიტუციაში მიიღო ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების, მათი დაც- 
ვის  ამსახველი  10  დანართი - “kanoni uflebebis Sesaxeb”.

 romlebia aSS-is 1787 wlis konstituciis ZiriTadi principebi?

1789 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში შტატების ყველა წარმომადგენელმა ამ თა-
ნამდებობაზე ღირსად ცნო ჯორჯ ვაშინგტონი. აშშ-ის სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში,  
მისი დემოკრატიული პრინციპების საფუძველზე პოლიტიკური სისტემების ფორმირე-
ბაში, შიდა და საგარეო პოლიტიკური მიმართულებების განსაზღვრაში 1789-1797 წლებ-
ში განსაკუთრებული როლი ჰქონდა ხელისუფლების მეთაურს ჯ. ვაშინგტონს. მისი 
პრეზიდენტობის პერიოდში ქვეყნის მრეწველობისა და საფინანსო სისტემის განვითა-
რებისათვის მიღებულ იქნა აუცილებელი გადაწყვეტილებები. ჯ. ვაშინგტონი თავის სა-
გარეო პოლიტიკაში ევროპაში მიმდინარე მოვლენების მიმართ იყო ნეიტრალური პო- 
ზიციის  მომხრე. 

აშშ-მა XVIII საუკუნის ბოლოდან დაიწყო ქვეყნის გაძლიერება და დასავლეთის 
ნახევარისფეროში ჰეგემონობისათვის აქტიური მცდელობები. მომდევნო საუკუნეებში  
აშშ  გადაიქცა  მსოფლიოს  ერთ-ერთ  ყველაზე  ძლიერ  სახელმწიფოდ.

საკონსტიტუციო მეჯლისი ფილადელფიაში

1. romlebia didi geografiuli aRmoCenebis mizezebi?

2. SeadareT maias, actekisa da inqis sazogadoebebi.

3. rogor damyarda frangebis urTierTobebi kanadis adgilobriv mosaxleobasTan? eca-
deT am mizezebis axsna.

4. Tqveni azriT, inglisis kolonistebsa da metropoliis xelisuflebas Soris arsebuli 
winaaRmdegobebis aRmofxvra omis garda kidev romeli saSualebebiT SeiZleboda?

5. romlebia msgavsi mxareebi 1787 wels aSS-Si miRebul konstituciis Sinaarssa da azer-
baijanis respublikis konstitucias Soris?

kiTxvebi da davalebebi
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ruseTis pirveli mefe. დიდმა მთავარმა ივანე IV მრის- 
ხანემ (1533-1584) ცენტრალური ხელისუფლების გაძლიერები-
სათვის 1547 წელს მიიღო მეფის ტიტული. ბოიარების ხელი- 
სუფლების შეზღუდვისათვის, როგორც გარკვეული ფენების წარ-
მომადგენელთა ორგანო მოიწვია ზემსტვოს კრება. გატარებული 
სამხედრო რეფორმების მიხედვით ჯარში გაუქმდა თანამდებო-
ბის გვარიშვილობით დაკავების წესი. შეიქმნა ცეცხლსასროლი  
და ცივი იარაღით შეიარაღებული ახალი ჯარი. ივანე IV-ის კა-
ნონმდებლობის მიხედვით, გლეხებს  მიეცათ ფეოდალებისაგან 
გადასახლების  უფლება მხოლოდ წელიწადში ერთხელ "იურ- 
ის დღეს". მექრთამეობისათვის სახელმწიფო მოხელეებზე დაწ-
ესდა მკაცრი სასჯელები. გაუქმდა მათი მოსახლეობის ხარჯ- 
ზე შენახვის წესი. გატარებული რეფორმების შედეგად რუსეთ- 
ში მემკვიდრეობითი მონარქიის წყობაში მოხდა ცენტრალი-
ზებული სახელმწიფო ხელისუფლების ფორმირება. 1565-1572  
wlebSi ganxorcielda feodaluri aristokratiis mo- 
Ralateobis albaTobis winaaRmdeg farTomasStabiani saxelmwifo teroris- 
tuli politika - opriCina. ოპრიჩინას შედეგად მეფის ხელისუფლება საგრძნობ- 
ლად გაძლიერდა, მაგრამ, ქვეყანაში სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა დამ- 
ძიმდა. შეიქმნა XVII საუკუნის დასაწყისში მომხდარი სამოქალაქო ომის პირველადი  
პირობები.

 romeli reformebi gatarda ivane IV-s periodSi?

 rogori gavlena moaxdina opriCinas politikam ruseTis mdgomareobaze?

XVI საუკუნის II ნახევარში რუსეთის სახელმწიფომ ფართო დამპყრობლური ომების 
წარმოებით საკუთრი ტერიტორია გაიფართოვა და საერთაშორისო არენაზე ავტორიტე- 
ტი  აიმაღლა.

ივანე  IV  მრისხანე

didi moskovis mTavris vasili III-is peri-
odSi (1505-1533) damTavrda rusuli miwebis 
moskovis samTavros garSemo erTian saxelmwi-
fod gaerTianebis procesi. xolo XVIII sauku-
neSi warmatebuli sagareo politikis Sedegad 
ruseTi dakavebuli teritoriebis mixedviT ga-
daiqca msoflios yvelaze did imperiad.

ruseTis saxelmwifo

XVI saukunis meore naxevarSi ruseTis sagareo politikis ZiriTadi 
amocanebi da Sedegebi

aRmosavleTSi

1552 – ყაზანის სახანოს ოკუპაცია
1556 – ასტრახანის სახანოს ოკუპაცია
1559 – ყირიმის სახანოზე წარუმატებელი 
ლაშქრობა

ყაზანის, ასტრახანის, ყირიმის 
სახანოებთან ბრძოლა

ბალტიის ზღვაზე გასასვლელის 
მოპოვება; რუსეთის სახელმწიფოს 

ძველი მიწების გაერთიანება

dasavleTSi

1558–1583 – ლივონიის ომში რუსეთის 
დამარცხება

23

sakvanZo sityvebi

▪  ivane IV
▪  zemstvos mejlisi

▪  opriCina
▪  riurikebi
▪  mefe

▪  imperia
▪  romanovebi
▪  petre I
▪  niStadtis zavi
▪  ekaterine II
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romanovebis xelisuflebaSi mos- 
vla. 1598 წელს რუსეთში დასრულდა 
რიურკების დინასტიის ხელისუფლება. 
ზემსტვოს კრების გადაწყვეტილებით გავ- 
ლენიანი არისტოკრატი ბორის გოდუნოვი 
რუსეთის მეფედ გამოცხადდა. მის ხელი-
სუფლებაში მოსვლასთან ერთად ქვეყა- 
ნაში დაიწყო ქაოსი, სახელმწიფო სტრუქ- 
ტურების მოშლა, ადგილობრივი არის- 
ტოკრატების ცენტრზე დაუმორჩილებლო-
ბა, სამოქალაქო ომი და უცხოელთა შე-
ტევები.

XVII საუკუნის დასაწყისში მოხდა რუ- 
სეთში reC pospolitas* სამხედრო შემო-
ჭრა. მინინისა და პოჯარსკის მეთაურო- 
ბით რუსეთის სახალხო განმათავისუფლე-
ბელი მოძრაობის მიერ უცხოელი დამ-
პყრობლების ქვეყნიდან გაძევების შემდეგ,  
1613 წელს ზემსტვოს მეჯლისის გადა-
წყვეტილებით რუსეთის ხელისუფლებაში 
მოყვანილ იქნა რომანოვების დინასტია. 
მეფის ალექსი მიხაილოვიჩის პერიოდში 
(1645-1676) მონარქიზმის განმტკიცების მი- 
ზნით 1649 wels miRebul iqna “mej-
lisis kodeqsi”. გლეხები სამუდამოდ მიწაზე იყვ- 
ნენ მიმაგრებული, ხოლო სახელმწიფო იღებდა გაქცე-
ული გლეხების უვადო ძებნის ვალდებულებას. პოსა- 
დისის მოსახლეობა საცხოვრებელ posadze* იყო მი-
მაგრებული. ფეოდალური ექსპლუატაციის წინააღმდეგ 
XVII საუკუნის ყველაზე დიდი საპროტესტო მოძრა-
ობა იყო დონის კაზაკების აჯანყება სტეფანე რაზინის 
მეთაურობით.

 romeli wesebi gansazRvra 1649 wlis "mejlisis kodeqsma"?
 rogori Sefaseba eZleva stefane razins ruseTisa da azerbaijanis istoriaSi?

XVII საუკუნის რუსეთის ეკონომიკაში მოხდა რიგი სიახლეებისა. 1620-1630 წლებში 
რუსეთში ჰოლანდიელების მიერ დაარსებული იქნა მეტალურგიის პირველი მანუფაქტუ-
რები. გაიზარდა ქალაქების რიცხვი. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებთან ვაჭრობა წარმოებ- 
და  არხანგელსკიდან,  ხოლო  აზიის  ქვეყნებთან  ქალაქ  ასტრახანის  პორტის  საშუალებით.

XVII საუკუნის რუსეთის საგარეო პოლიტიკის წინაშე იდგა სამი ამოცანა: ბალტიის 
ზღვაზე გასვლის დაუფლება, ყირიმის ხალხების თავდასხმების აღკვეთით, სამხრეთის 
საზღვრების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქაოსის წლებში დაკარგული ტერიტორი- 
ების  დაბრუნება. 

მინინი და პოჟარსკი

ზემსტვოს მეჯლისმა რომანოვები რუსეთის 
ხელისუფლებაში მოიწვია

რუსეთის დაპყრობები XVI საუკუნეში

* posadi – ქალაქის გარეუბნები

*  reC pospolita – არსებობდა 
1569-1795 წლებში. შექმნილი 
იყო პოლონეთის სამეფოსა და 
დიდი ლიტვის სამთავროს გაერ-
თიანების შედეგად
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ზაპოროჟიეს კაზაკების რეჩ პოსპოლიტას ხელისუფლების წინააღმდეგ დაწყებული 
საპროტესტო მოძრაობით მოსარგებლე რუსეთმა მიიღო გადაწყვეტილება ამ ტერიტო-
რიის თავის შემადგენლობაში გაერთიანების შესახებ. რეჩ პოსპოლიტას ომის (1654-1667) 
დასასრულს დადებული ანდრუსოვოს შეთანხმებით მარცხენა სანაპიროს უკრაინა-კი- 
ევი, ბრიანსკი და სმოლენსკი რუსეთისათვის უნდა გადაცემულიყო. ოსმალეთის სა-
ხელმწიფოს მარცხენა სანაპირო უკრაინის პრეტენზიებთან დაკავშირებით რუსეთსა 
და ოსმალეთი-ყირიმის გაერთიანებულ ძალებს შორის 1676-1681 წლებში მომხდარი 
ომი ბახჩასარაის ზავით დამთავრდა, ოსმალეთის იმპერიამ კიევის გარშემო ზოგიერთ 
ტერიტორიებზე  ხელისუფლება  შეინარჩუნა. 

ruseTis imperiad gadaqceva. პეტრე I-ის წინაშე  
(1682-1725) იდგა რუსეთის თბილ ზღვებზე გასვლის უზ-
რუნველყოფის ამოცანა. 1695-1696 წლებში რუსეთის ჯა- 
რებმა თურქების აზოვის ციხე ჩაიგდეს ხელში და აქ აშ- 
ენდა ტაგანროგის ციხე. იმისათვის, რომ ევროპის სახელ-
მწიფოები თავის მოკავშირეებად ექცია, ოსმალეთის სახელ-
მწიფოს წინააღმდეგ მომავალ ომში, სავაჭრო, ტექნიკური  
და კულტურული ურთიერთობების დამყარებისათვის პეტ-
რე I-მა ფართო წარმომადგენლობასთან ერთად დაიწყო 
მოგზაურობა  ევროპის  ქვეყნებში.

 ganmarteT Tbil zRvebze gasasvlelis mniSvneloba.

რუსეთს, დანიას, პოლონეთსა და საქსონიას შორის შვე- 
დეთის წინააღმდეგ ჩრდილოეთის კავშირის შექმნის შესახებ ხელშეკრულებას მო-
ეწერა ხელი. 1700 wels SvedeTTan daiwyo "CrdiloeTis omi". ომში პირველი 
ბრძოლები რუსეთისათვის წარუმატებელი იყო, მაგრამ შემდეგ მდგომარეობა მის სა- 
სარგებლოდ შეიცვალა. 1703 wels mdinare nevis sana- 
piroze xelSi Cagdebul teritoriaze qalaq  
sanktpeterburgs Caeyara safuZveli. 1709 წელს პოლ- 
ტავის ბრძოლაში დამარცხებული შვედეთის მეფე ოსმა-
ლეთში გაიქცა. საფრანგეთისა და შვედეთის დაჟინებული 
თხოვნით ოსმალეთის იმპერიამ რუსეთს ომი გამოუცხადა. 
1711 წელს მდინარე პრუტის სანაპიროზე ალყაში მოქცე- 
ული პეტრე I იძულებული გახდა არახელსაყრელ ზავზე 
მოეწერა ხელი. აზოვის ციხე უნდა დაებრუნებინა ოსმა-
ლეთისთვის, უნდა აეფეთქებინა ტაგანროგის ციხე, შვედე-
თის მეფისათვის უნდა მიეცა თავის ქვეყანაში დაბრუნების 
საშუალება. მიუხედავად ამ წარუმატებლობისა რუსეთი 
გამოვიდა  გამარჯვებული  "ჩრდილოეთის  ომიდან". 

პეტრე  I

რუსეთი XVI საუკუნის მეორე ნახევარში - XVII საუკუნის პირველ ნახევარში.

პეტრე I-ის მიერ ქ. სანკტ-
პეტერბურგის პროექტის 

დამტკიცება

 ra amocanebi idga XVII saukunis ruseTis sagareo politikis winaSe?
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1721 წელს ხელმოწერილი ნიშტადტის ხელშეკრულების 
საფუძველზე რუსეთს ფინეთი უნდა დაებრუნებინა და 
ბალტიის ზღვის სანაპიროებზე ხელში ჩაგდებული ვრცე- 
ლი ტერიტორიების სანაცვლოდ შვედეთისათვის უნდა გა-
დაეხადა 1,5 მილიონი რუბლი. 1721 წელს სენატმა ამ გა- 
მარჯვების გამო პეტრე I რუსეთის იმპერატორის, “დიდი” 
და “ქვეყნის მამა” ტიტულებით დააჯილდოვა. ruseTi 
gadaiqca imperiad.

პეტრე I-მა განახორციელა სხვადასხვა სფეროს მომცველი 
რეფორმები. მთელი ქვეყნის ტერიტორია დაიყო 8 გუბერ- 
ნიად. ახლად შექმნილ სენატს უნდა მოემზადებინა ახალი 
კანონები და უნდა გაეკონტროლებინა სახელმწიფო მოხელეების მუშაობა. 1718-1721 წლებ-
ში დაარსებული 12 კოლეგია სახელმწიფოს ხარჯზე მუშაობდა. ეკლესია დაუმორჩილეს 
სახელმწიფოს. პეტრე I-ის ხელისუფლების წლებში აამოქმედეს პროტექციონიზმის პოლი-
ტიკა. ქარხნის მეპატრონეებს მიეცათ გლეხების შესყიდვის უფლება. 1722 წელს მოცემული 
“წოდებების შესახებ ცხრილი” მოსამართლეთა ფენის რიგებში სხვა სოციალური ფენის ნი- 
ჭიერი და უნარიანი წარმომადგენლების შესვლას უზრუნველყოფდა. მერვე ხარისხს მიღ-
წეული (სულ 14 ხარისხი იყო) ნებისმიერი სახელმწიფო მოხელე და ოფიცრის მემკვიდრე 
აზნაურის  წოდებას  ეუფლებოდა.  რუსეთში  საფუძველი  ჩაეყარა  საპასპორტო  სისტემას.

პეტრე I-ის რეფორმებს ქვეყანაში მოწინავე ევროპასთან შედარებით ჩამორჩენები უნდა 
აღმოეფხვრა, მაგრამ ეს ჩამორჩენები მხოლოდ შეამცირა. რეფორმების შედეგად რუსეთში 
დამთავრდა მონარქიზმის ფორმირება. გენიალური ფრანგი მოაზროვნე ვოლტერი პეტრე 
I-ის რეფორმებთან დაკავშირებით აღნიშნავდა, “სხვა ხალხების მიერ 500 წელიწადში 
მიუღწეველს,  რუსებმა  50  წელიწადში  მიაღწიეს”.

 ra miznebs emsaxureboda petre I-is reformebi?
imperiis aRmavlobis xana. სასახლის გადატრიალების შე- 

დეგად ხელისუფლებაში მოსული ეკატერინე II-ის პერიოდში  
(1762-1796) რუსეთში გაძლიერდა მონარქია. 1785 წელს აზნა-
ურების შესახებ გაცემული ბრძანებულების მიხედვით ისინი 
თავისუფლდებოდნენ სახელმწიფოს სავალდებულო სამსახუ-
რიდან, გადასახადებისაგან და სხეულის სასჯელისაგან. ქალაქის 
რეფორმების მიხედვით, მისი მოსახლეობა ყოველ სამ წელიწად- 
ში ირჩევდა თვითმმართველ ორგანოს - დუმას, ქალაქის მმართ- 
ველს და სასამართლოს მოსამართლეებს. ქალაქის დუმა ინფ-
რასტრუქტურას, გაშენიანებას, სახალხო განათლებას, სავაჭრო 
წესებს იცავდა და სხვა საკითხებს წყვეტდა. სკოლის რეფორმებ- 
ის საფუძველზე გუბერნიისა და მაზრის ცენტრებში დაარსდა 
სახალხო  სკოლები.

რუსეთ-ოსმალეთის ომი
1768–1774 წლები

ქიჩიქ კაინარჯას ზავი (10 ივნისი 1774 
წელი):
• რუსეთმა ხელში ჩაიგდო შავი ზღვის 

სანაპიროებზე მდ. დნეპრისა და 
ბუგს შორის ტერიტორია;

• რუსეთმა მიიღო შავ ზღვაზე 
საკუთარი საზღვაო ფლოტის 
დაარსების უფლება;

• ბოლო მოეღო ყირიმის სახანოს 
ოსმალების სახელმწიფოზე 
დამოკიდებულებას;

• ოსმალეთის სახელმწიფო რუსეთს 
უხდიდა კონტრიბუციას 4,5 მლნ 
რუბლს.

ruseTis sagareo politika ekaterine II-is dros

ძირითადი მიზნები მიღწევის გზები შედეგები

შავ ზღვაზე გასასვლელების 
ხელში ჩაგდება და 
სამხრეთის საზღვრების 
გაფართოება.
“ბერძნული პროექტის” 
განხორციელება: ბიზანტიის 
აღდგენა, მოლდოვას, 
ვალახიასა და ბესარაბიისაგან 
შემდგარი დაკიას შექმნა.

ეკატერინე II

 romel movlenebs hqonda adgili ekaterine II-is dros ruseTis saSinao da sagareo politikaSi?

ნიშტადტის ზავის 
ხელმოწერა

 romlebia niStadtis xelSekrulebis pirobebi?
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1796 წელს ხელისუფლებაში მოსული პავლე I–ის ტახტის მემკვიდრის შესახებ მი-
ღებული კანონის მიხედვით რუსეთში ქალების ხელისუფლებაში მოსვლას ბოლო მოე- 
ღო. თავადების თვითნებობები შემცირდა. გატარდა ღონისძიებები გლეხების მდგო- 
მარეობის გაუმჯობესებისათვის: საბეგარო დღეები კვირაში სამ დღემდე შემცირდა,  
გლეხების უმიწოდ გაყიდვა აიკრძალა. ინგლისისა და ავსტრიის მიერ სამოკავშირეო 
მოვალეობების შეუსრულებლობების გამო, 1798 წელს პავლე I გამოვიდა საფრანგეთის 
წინააღმდეგ შექმნილი კავშირიდან. ამან გამოიწვია ინგლისისა და ავსტრიის უკმაყოფი-
ლება. ქვეყნის შიგნითაც უამრავი მტრები გაერთიანდნენ პავლე პირველის ხელისუფ- 
ლების  წინააღმდეგ.

1783 წელი – ყირიმის ხანს 
იძულებით ხელი ააღებინეს 
ხელისუფლებაზე

ყირიმი შეუერთდა რუსეთს, დაიწყო 
ახალი ქალაქების მშენებლობა.

1783 წელი – ქართლ–კახეთის 
სამეფოსთან გეორგიევსკის 
ტრაქტატის ხელმოწერა

აღმოსავლეთი საქართველო რუსეთის 
პროტექტორატის ქვეშ მოექცა.

რუსეთ–ოსმალეთის ომი 
1787 – 1791 წლები

იასის ზავი (29 დეკემბერი 1791 წელი):
• დამტკიცდა ყირიმის რუსეთთან 

შეერთება და აღმოსავლეთ 
საქართველოს რუსეთის 
პროტექტორატში გადასვლა;

• რუსეთს გადაეცა მდინარე დნესტრსა 
და ბუგს შორის არსებული 
ტერიტორიები;

• რუსეთის ჯარები გაყვანილი იქნა, 
მოლდოვადან, ვალახიიდან და 
ბესარაბიიდან.

1772 წელი (მონაწილეობდნენ 
რუსეთი, პრუსია, ავსტრია)

აღმოსავლეთ ბელორუსია და 
ლივონიას ერთი ნაწილი შეუერთდა 
რუსეთს.

1783 წელი (მონაწილეობდნენ 
რუსეთი და პრუსია)

უკრაინის მარჯვენა სანაპირო 
და ბელორუსიის ცენტრალური 
ტერიტორიები შეუერთდა რუსეთს.

1795 წელი (მონაწილეობდნენ 
რუსეთი, პრუსია და ავსტრია)

ლიტვა, კურლანდია და დასავლეთი 
ბელორუსია შეუერთდა რუსეთს.

სამხრეთ კავკასიაში ახალი 
ტერიტორიების დაპყრობა

1795–1796 წლებში “ირანის 
საფრთხის” მიზეზით 
რუსეთის ჯარების გამოგზავნა 
რეგიონში

რუსეთის ჯარებმა დაიმორჩილა 
ზოგიერთი ჩრდილო აზერბაიჯანის 
სახანო, მაგრამ ეკატერინეს სიკვდილის 
შემდეგ  გაყვანილ იქნენ აქედან.

უკრაინისა და ბელორუსიის 
მიწების შეერთება რუსეთთან

რეჩ პოსპოლიტას გადანაწილება

1. romeli teritoriebi daipyro ruseTma XVI saukunis meore  naxevarSi?
2. ra msgavsebebia ekaterine II-sa da petre I-is moRvaweobas Soris?
3. ra RonisZiebebi ganaxorciela pavle I-ma Sida da sagareo politikaSi?
4. moamzadeT referati ekaterine II-is moRvaweobis Sesaxeb.
5. cdilobda ivane IV absoluturi monarqiis Seqmnas? daasabuTeT Tqveni azri.
6. asaxeT romanovebis xelisuflebaSi mosvlis pirobebi.
7. SeafaseT drois mixedviT petre I, rogorc saxelmwifo moRvawe.

kiTxvebi da davalebebi
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“ori wminda qalaqis mmarTveli”. ოსმალეთის 
სულთანმა სელიმ I–მა იავუზის (1512–1520) ტახტზე ას- 
ვლის შემდეგ მთელი სამუსლიმანოს მბრძანებლის ხალ- 
იფას ტიტულისათვის სეფიანთა და mamluqebis* სახ- 
ელმწიფოების მბრძნაებლებთან დაიწყო ომი. იგი პირ- 
ველ რიგში შაჰ ისმაილ სეფევის დაეჯახა, ჩალდირა- 
ნის ბრძოლაში გამარჯვების შემდეგ სელიმმა დაიწყო  
მზადება სირიისა და ეგვიპტის დასალაშქრად. მოსამზადებელი ღონისძიებების დასრუ-
ლების შემდეგ, ოსმალეთის ჯარებმა მამლუქების საზღვრები გადალახეს და 1516 წელს 
მათი ჯარი მარჯიდაბიქის ტბასთან გაანადგურეს. იმ დროის მსოფლიოში ყველაზე  
ძლიერ არტილერიად წოდებულმა ოსმალეთის არტილერიამ ბრძოლაში გადამწყვეტი 
გავლენა მოახდინა. 1516 წლის 29 აგვისტოს ქალაქ ჰელების მეჩეთში პარასკევის ნამაზის  
დროს სელიმ I-მა “ორი წმინდა ქალაქის (მექა და მედინას) მბრძანებლის” ტიტული მი-
იღო.  ამრიგად,  სელიმ  I–მა  საკუთარი  თავი  მთელი  მუსულმანური  სამყაროს  ხალიფად  
გამოაცხადა.

1517 წელს ოსმალებმა აი- 
ღეს კაირო. სელიმ I იავუზის 
გამარჯვებების შედეგად მა-
მლუქების სახელმწიფომ კრა- 
ხი განიცადა. პალესტინა, სი-
რია და ეგვიპტე გადაიქცნენ 
ოსმალეთის იმპერიის ოლქე-
ბად.

სელიმ I–ის ხელისუფლე-
ბის დროს იმპერიის ბატო-
ნობა ხმელთაშუა ზღვაზეც 
გაძლიერდა. 1518 წელს ად- 
მირალ ხეირადდინ ბარბა-
როსამ ესპანეთის საზღვაო 
ფლოტი გაანადგურა და ალ- 
ჟირი დაიპყრო. სულთან სე-
ლიმ I-ის მიერ მოპოვებულ-
მა გამარჯვებებმა ოსმალებს 
საშუალება მისცა ხელახალი 
ლაშქრობები წამოეწყოთ ევ- 
როპის მიმართულებით, თუ-
მცა ამ გეგმების აღსრულე-
ბა სულთან სულეიმან I–ის 
(1520–1566) სახელთან არის 
დაკავშირებული.

bizantiis dacemis Semdeg 100 welze metxans os-
maleTis imperia batonobda Zvel samyaroSi. ra iyo 
amisi mizezi? ratom iyo, rom imperiam SemdgomSi 
dakarga Zala da XVII saukunis bolodan evropis 
eqspansiuri politikis winaSe ususuri gaxda?

osmaleTis saxelmwifo

 romelma movlenebma SeuSala xeli evropaSi osma-
lebis winaaRmdeg jvarosnul laSqrobas XVI sauku-
nis pirvel aTwleulSi?

24

*  mamluqebi – ეგვიპტელი 
მმართველების კავკასიელი 
ხალხებისაგან შემდგარი 
რჩეული საბრძოლო რაზმების 
მებრძოლი-მონები

 ra miznis miRwevas cdilobdnen xalifas titulisaTvis brZolis mwarmoebeli saxelmwifoebi?

“palestinaSi qris- 
tianebis wminda ad- 
gilebis osmalebis 
xelSi gadasvliT 
papma leo X–m 
jvarosnuli msvl-
elobis organizeba 
aucileblad CaT-
vala. man mouwoda 
evropis mbrZaneb-
lebs gaerTianebu-
liyvnen osmalebis 
winaaRmdeg da er-

Tiani ZalebiT emoqmedaT. Tumca papis am diploma-
tiurma mcdelobebma Sedegi ar gamoiRo imitom, rom 
yoveli mbrZanebeli osmalebTan urTierTobebs Tavisi 
politikuri da ekonomikuri interesebidan gamomdinare 
ayalibebda, xolo osmalebma qristianul saxelmwi-
foebs Soris arsebuli konkurenciiT moxerxebulad is-
argebles. amrigad, dagegmili jvarosnuli msvleloba 
Cavarda”.

სელიმ I იავუზი პაპი ლეო X 

ქეროლაინ  ფინქელი 
"ოსმალეთის  იმპერიის  ისტორია”  წიგნის  საფუძველზე

▪  selim I iavuzi
▪  “grandiozuli aswleuli”
▪  “aRmosavleTis sakiTxi”
▪  “berZnuli proeqti”

sakvanZo sityvebi
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sulTan suleiman I-is laSqrobebi. სულთან სულეიმან I-ის სამიზნე იყო ოს-
მალების საზღვრის ახლოს მდებარე სიმაგრედ წოდებული ქალაქი ბელგრადი. 1521 
წელს ოსმალებმა ალყაშემორტყმული ქალაქის მცველების წინააღმდეგობა გატეხეს და 
ქალაქი  აიღეს.  გაიხსნა  გზა  უნგრეთის  მიმართულებით.

1526 წელს ქალაქ მოხაჩის ახლოს 
მოხდა გადამწყვეტი ბრძოლა უნგრე-
თისათვის. აქ უნგრულ–ჩეხური ჯა- 
რები ებრძოდნენ ოსმალებს. სულეი-
მან I–მა უნგრელ ცხენოსნებს განგებ 
მისცა თავისი ჯარის პირველი რიგის 
გარღვევის საშუალება. თუმცა, პირ-
ველი რიგის უკან მტრის ჯარზე ცე-
ცხლის გამხსნელი არტილერია იყო 
განთავსებული. ამ მარცხმა უნგრეთი 
აქცია  ოსმალეთის  იმპერიის  ვასალად. 

 gansazRvreT qalaq moxaCis axlos brZolaSi gamoyenebuli taqtikis da tradiciuli 
“Turanis taqtikis” saerTo da ganmasxvavebeli Tvisebebi.

1529 წელს ავსტრიის მბრძანებლის მიერ უნგრეთის ტახტზე პრეტენზიის პასუხად 
სულეიმან I-მა ვენაზე პირველად მოაწყო ლაშქრობა. ელვისებურმა შეტევამ შედეგი არ 
გამოიღო. ზამთრის მოახლოებამ, სურსათის თადარიგისა და სამხედრო სურსათ–სანოვა-
გის სიმცირის გამო სულთანი იძულებული გახდა უკან დაეხია, მაგრამ ბრძოლაზე ხელი  
არ  აუღია.

1535 წელს სულეიმან I–მა საფრანგეთის მეფესთან ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას, 
რომ ამ ქვეყნის ვაჭრებს მისცემდა პრივილეგიას ვაჭრობაში. ამით დასრულდა ვენეციის 
ბატონობა ხმელთაშუა ზღვაზე. მნიშვნელოვანი იყო ამ ხელშეკრულების პოლიტიკური  
არსი. ეს ხელშეკრულება ერთის მხრივ ავსტრიისა და მეორის მხრივ ესპანეთისა და  
წმინდა რომის იმპერიის მმართველი ჰაბსბურგის დინასტიის წინააღმდეგ მიმართული  
ორი  ქვეყნის  კავშირს  ამტკიცებდა.

 ra ekonomikuri da politikuri Sedegebi hqonda 1535 wlis xelSekrulebas?

1541 წელს ოსმალებმა კიდევ ერთი ახალი დიდი შეტევა განახორციელეს ავსტრიის 
წინააღმდეგ. ამის პასუხად ესპანეთმა ალჟირის სანაპიროზე 500 გემისაგან შემდგარი 
ფლოტი გააგზავნა. ამ დროს ბუნება მათ წინააღმდეგ გამოვიდა. ზღვაში ამოვარდნილმა 
ქარბუქმა ესპანეთის ფლოტის მესამედი გაანადგურა. მიუხედავად ამისა ესპანელებმა  
დიდი ენთუზიაზმით შეუტიეს ციხეს. თუმცა მათი შეტევა დამთავრდა წარუმატებ- 
ლად.  ამ  მარცხის  შემდეგ  ესპანელები  შეურიგდნენ  ალჟირში  ოსმალების  ბატონობას.

1547 წელს ედირნაში ოსმალეთის იმპერიასა და ავსტრიას შორის ზავს მოეწერა ხელი. 
ამ ზავის შედეგად უნგრეთის მხოლოდ ჩრდილო–დასავლეთი ნაწილი დარჩა ავსტრი- 
ელი ჰაბსბურგების მმართველობის ქვეშ, ხოლო მის დიდ ნაწილს ოსმალეთის იმპერია 
დაეპატრონა.

ოსმალებსა და ჰაბსბურგებს შორის ომები მომდევნო წლებშიც გაგრძელდა, თუმცა 
სულეიმან I–მა ვერ მიაღწია ავსტრიის წინააღმდეგობის სრულ გატეხვას. ამას ჰქონდა  
ორი მიზეზი. პირველი: ესპანეთისა და წმინდა რომის იმპერიის მხრიდან ავსტრიას 
ჰქონდა დიდი მხარდაჭერა; მეორე, აღმოსავლეთში სეფიანებთან გაგრძელებული ომი 
ოსმალებს საშუალებას არ აძლევდა მთელი ძალებით ევროპის კოალიციის წინააღმ- 
დეგ შემოეტრიალებინა  სამხედრო  მოქმედებები. მიუხედავად ამისა, სულთან სულე- 
იმან I–ის ხელისუფლების წლები ისტორიაში მხოლოდ ომების წლებად კი არ მოიხსე- 
ნიება,  იგი  ისტორიაში  შევიდა  როგორც  იმპერიის  აყვავების  ხანა.

მოხაჩის ბრძოლა

 selim I-is romelma gamarjvebebma misca saSualeba osmalebs rom, xelaxla gaelaSq-
raT evropis mimarTulebiT?
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 ratom SeZlo avstriam osmalebis TavdasxmebisaTvis wi-
naaRmdegobis gaweva?

“grandiozuli aswledis” dawyeba da damTavre- 
ba. ქრისტიანულმა ევროპამ სულთან სუმეიმან I–ს “დი-
ადი” უწოდა. მუსულმანურ აღმოსავლეთში მას კანონიერი 
უწოდეს, იმიტომ, რომ მან ახალი კანონების კრებული 
შექმნა და თვითონაც ღირსეულ გამოსვლებს აკეთებდა 
როგორც მმართველი. მაგალითად, ქრისტიანი გლეხების 
შესახებ კანონი მათ მდგომარეობას ქრისტიანულ ქვეყნ- 
ებში მიმაგრებული გლეხების მდგომარეობასთან შედა-
რებისას ისეთ დონეზე ამსუბუქებდა, რომ მეზობელი 
ქვეყნების გლეხები ამჯობინებდნენ თავიანთი ქვეყნები- 
დან ოსმალეთის იმპერიაში გადასახლებას. მემატიანე ასე 
წერდა: “მე, უამრავი უნგრელი გლეხი მინახავს, რომლებ-

მაც თავიანთი სახლები დაწვეს ... თურქების ტერიტორიაზე გაიქცნენ, რადგან იცოდნენ, 
რომ იქ მოსავლის მეათედი ნაწილის ჩაბარების შემდეგ ისინი არანაირ გადასახადს  
აღარ  გადაიხდიდნენ  ან  არავითარი  შევიწროება  არ  ექნებოდათ”.

 rogor STabeWdilebebs tovebs es cnoba osmaleTis mmarTvelobis Sesaxeb?

თუმცა სულთან სულეიმანის გარდაცვალების შემდეგ “გრანდიოზული ასწლეული” 
დასრულდა. ძალიან მალე უძრაობის ნიშნები გაჩნდა და XVII-XVIII საუკუნეებში ამ ნიშ-
ნებმა  იმპერია  რეგრესისაკენ  მიაბრუნა.

სულთან სულეიმანის 
ბარელიეფი აშშ-ის კონგრესში

osmaleTis imperiis dasustebis mizezebi

Sida mizezebi

1. მმართველი დინასტიის გავლენის და-
სუსტება და თანდათანობით გაზრდილი 
სასახლის  გადატრიალებები.

2. სახელმწიფო მოხელეების თვითნებობა  
და  მართვის  სისტემის  მოშლა.

3. გადასახადების გაზრდა, მეურნეობის მო- 
შლა და სახაზინო შემოსავლების შემ-
ცირება.

4. თიმარისა და ზიამათის სისტემების მოშ-
ლა და სახელმწიფო სამხედრო ძალების 
შემცირება.

5. მეცნიერებისა და ტექნიკის მიღწევების 
სუსტი  გამოყენება.

1. კაპიტალიზმის განვითარება დასავლეთ 
ევროპაში.

2. გეოგრაფიული აღმოჩენების შედეგად 
საერთაშორისო არენაზე პოზიციის და-
კარგვა.

3. დასავლეთ ევროპის ქვეყნების კაპი-
ტულაციის  უფლებების  გაფართოება.

4. დასავლეთ ევროპის ქვეყნების კოალი- 
ცია, ხოლო აღმოსავლეთში სეფიანებთან 
ომის  წარმოება.

5. ევროპის სახელმწიფოების მხრიდან ოს-
მალეთის ქონების გადანაწილების და-
წყება.

sagareo mizezebi

უდავოა, რომ იმ მძიმე პერიოდშიც კი, იყო მცდელობები ოსმალეთის იმპერიის 
წარსულის სიძლიერის აღდგენის მიმართულებით. ამათგან ყველაზე თვალშისაცემი იყო 
დიდი ვეზირების ქოფრულუ მეჰმეთ ფაშას (XVII საუკუნის მეორე ნახევარი) და იბრა- 
ჰიმ სელიმ III-ის (XVIII საუკუნის ბოლო) რეფორმები. თუმცა ეს რეფორმები მოძვე-
ლებული ფეოდალური წყობის ჩარჩოდან გამოუსვლელობის გამო გახდა წარუმატებელი, 
გარდა ამის სახელმწიფო მმართველობის სხვა მიმართულები ღრმად არ მოიცვა და 
ძირითადად ჯარის გაძლიერებისაკენ იყო მიმართული. სულთნის მმართველობის ში- 
და  საკითხების  მოგვარების  შეუძლებლობა  მის  საგარეო  კრიზისსაც  ამწვავებდა.

 ratom ver aRkveTa reformebma regresi?
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“aRmosavleTis sakiTxi”. ოსმალეთის იმპერიის სამხედრო ძლიერების რეგრე- 
სის პირველი ნიშანი იყო მისი ესპანეთის, ვენეციისა და გენუას გაერთიანებული საზღ- 
ვაო ფლოტის მხრიდან ლეპანტოს საზღვაო ბრძოლაში (1571) დამარცხება. ამ დამარ- 
ცხებამ იმპერიის შიდა მდგომარეობა გაამწვავა. პოლიტიკური კრიზისი არა მხოლოდ 
ვენეციაზე გამარჯვებამ, არამედ კვიპროსის და კრიტის კუნძულების შემოერთება- 
მაც  კი  ვერ  შეასუსტა.

ოსმალეთის იმპერიის მთავარ კონკურენტად ავსტრია რჩებოდა, ხოლო მათ შორის 
არსებული დაპირისპირების ძირითადი საბრძოლო მოედანი იყო უნგრეთი. 1683 წელს 
ოსმალეთის ჯარმა პირველ ბრძოლებში ავსტრიელები დაამარცხა, შემდეგ მათ დაე- 
დევნენ და ვენა ალყაში მოაქციეს. ჰაბსბურგების დასახმარებლად მოვიდნენ პოლონე- 
თისა და გერმანიის სამთავროების სამხედრო ძალები. ოსმალები დამარცხდნენ. ეს მოვ- 
ლენა  გახდა  ოსმალების  შევიწროვების  დასაწყისი  ცენტრალური  ევროპიდან.

 ra Sedegebi hqonda 1683 wels venisaTvis osmaleTis jaris damarcxebas?

1684 წელს რომის პაპის ინიციატივით ოსმალების წინააღმდეგ შეიქმნა ავსტრი- 
ის, პოლონეთის, ვენეციისა და მალტასაგან შემდგარი “wminda kavSiri”. 1686 წელს მას 
რუსეთიც შეუერთდა. ვრცელი ევროპის ქვეყნების კოალიციის წინააღმდეგ რამდენიმე 
ფრონტზე წარმოებული ბრძოლები ოსმალეთის იმპერიის მძიმე მარცხით დასრულდა. 
კარიოვიცას ზავის (1699) პირობების მიხედვით უნგრეთი, ხორვატია და ტრანსილვანია 
ავსტრიას,  პოდოლია - პოლონეთს,  ხოლო  დალმაცია  და  მორეა - ვენეციას  გადაეცა.

ოსმალეთის იმპერიამ პირველად ევროპაში ასეთი ვრცელი ტერიტორიები დაკარგა, 
ამიტომაც XVIII საუკუნის პირველ ნახევარში მის დაბრუნებას ცდილობდა. ამისათ- 
ვის საერთაშორისო პირობებიც იყო ხელსაყრელი: ევროპის ქვეყნების ერთი ნაწილი ეს-
პანეთის ტახტისათვის, ხოლო დანარჩენები ბალტიის ზღვაზე ბატონობისათვის იბრ- 
ძოდნენ. ოსმალებმა გაიმარჯვეს ვენეციაზე, თუმცა ავსტრიასთან კიდევ ერთხელ და-
მარცხდნენ.

პოჟარევაცკის ზავის (1718) პირობების მიხედვით ჩრდილოეთი სერბია ქალაქ ბელ-
გრადთან ერთად ავსტრიას გადაეცა, ხოლო ვენეციამ მორეანი ოსმალებს დაუბრუნა. მო- 
რიგ ომში ოსმალებმა გამარჯვება შეძლეს და ბელგრადის ზავის (1739) პირობების მიხე- 
დვით  წინა  ზავით  ავსტრიისათვის  გადაცემული  მიწები  უკან  დაიბრუნეს.

 romeli movlenebi uqmnida pirobas XVIII saukunis dasawyisSi osmaleTis imperias saga-
reo politikis gaaqtiurebisaTvis?

XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში ოსმალეთის იმპერია დამარცხდა რუსეთთან ომში. 
ამ დამარცხებამ იმპერიის კრიზისი კიდევ უფრო გააღრმავა. ასეთ პირობებში საერთაშო- 
რისო პოლიტიკაში წარმოიშვა “aRmosavleTis sakiTxi”. მისი არსი მდგომარეობდა 
ოსმალეთის იმპერიის გაუქმებასა და მისი ტერიტორიების გადანაწილებაში. თუმცა ძა- 
ლიან მალე მთელი ევროპის ყურადღება მიიპყრო საფრანგეთის ბურჟუაზიულმა რე-
ვოლუციამ. “აღმოსავლეთის საკითხის” გადაწყვეტა გადავიდა საერთაშორისო პოლი- 
ტიკის  მეორე  პლანზე.

 ra iyo “aRmosavleTis sakiTxis” warmoSobis mizezebi saerTaSoriso politikaSi?

 ratom ver gadawyvites evropis qveynebma “aRmosavleTis sakiTxi’’ XVIII saukunis bolos?

1793 წელს ევროპის სახელმწიფოების კავშირმა ომი დაიწყო საფრანგეთის რესპუბ- 
ლიკის წინააღმდეგ. ოსმალეთმა ნეიტრალიტეტი გამოაცხადა. პრუსიის მხრიდან ამ  
საკითხთან დაკავშირებით ზეწოლას დიდმა ვეზირმა ასეთი პასუხი გასცა: ჩვენი სა-
ხელმწიფოს საფრანგეთთან მეგობრული ურთიერთობები არ არის დამოკიდებული 
სახელმწიფოს წყობაზე. მიუხედავად იმისა რესპუბლიკა იქნება თუ მონარქია, ჩვენი 
მეგობრობა გაგრძელდება ფრანგ ხალხთან. თქვენ ფრანგებს “iakobinelebs” უწოდებთ,  
ხოლო  ჩვენ  “frangebs”.
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1798 წელს ნაპოლეონ ბონაპარტმა 
ოსმალების მორჩილებაში მყოფ ეგვიპ-
ტეში ჯარი შეიყვანა. ამის შედეგად, 
ოსმალეთის იმპერიამ საგარეო პოლი-
ტიკაში მოახდინა ცვლილება და საფ-
რანგეთის წინააღმდეგ მიმართულ კავ- 
შირში დიდ ბრიტანეთთან, ავსტრიას- 
თან და თავის მუდმივ მტერთან - რუ-
სეთთან ერთად შევიდა. ოსმალეთის 
სახელმწიფოს სერიოზული წინააღმდე-
გობა გახდა ნაპოლეონის ლაშქრობის 
წარუმატებლობის  მიზეზი.

1. gansazRvreT osmaleT-ruseTis omis gavlena islamur samyaroze.

2. gviCveneT osmaleTis imperiis gafarToebis sami ZiriTadi mimarTuleba XVIII saukunis 
pirvel naxevarSi.

3. gansazRvreT osmaleTis imperiis daSlis Sida da sagareo mizezebs Soris urTierTobebi.

4. daakvirdiT rukaze XVII saukunis bolodan XVIII saukunis bolomde osmaleTis imperiis 
sazRvrebis cvlilebebs.

kiTxvebi da davalebebi

 ratom Seicvala osmaleTis diplomatiam saerToevropuli politikuri pozicia XVIII 
saukunis bolos?

“aRmosavleTis sakiTxis” gadaWris gzebidan erT-erTi ruseTis mbrZaneblis ekaterine II-s 
mxridan XVIII saukunis 80-ian wlebSi “berZnuli proeqtis” saxelwodebiT iqna wamoyene-
buli. mis ZiriTad Tezisebs ekuTvnis:

1.  moldaviis, valaxias da besarabias erTian, damoukidebel dakias saxelmwifosTan 
SeerTeba:axali saxelmwifos meTauri unda yofiliyo marTmadidebeli mTavari;

2.  stambolis aReba da osmalebis gayvana evropidan;
3.  osmaleTis saxelmwifos yofil teritoriaze ruseTis xelmZRvanelobiT da ro-

manovebis dinastiis warmomadgeneli monarqis mier marTuli saberZneTis imperiis 
daarseba.

am proeqtis ganxorcielebis  SemTxvevaSi ruseTis winaSe vrceli SesaZleblobebi ixsneboda.
pirveli: igi balkanebSi gadamwyvet politikur batonobas eufleboda.
meore, Savi zRvis sruteebiT kontrolirebas SeZlebda, es ki Tavis mxriv rogorc saz-
Rvao saxelmwifo, poziciis gaZlierebas niSnavda.
mesame, iqmneboda axlo aRmosavleTis qveynebTan vaWrobis gafarToebis pirobebi. 

ruseTis miznebi cxadi iyo. "berZnuli proeqtiT"” ukmayofilebis Riad gamomxatveli  
evropeli diplomatebisaTvis maTi gulis mogebis mizniT ruseTma gza SearCia evropis 
saxelmwifoebis osmaleTis imperiis miwebis gadanawilebaSi CarTvisaTvis: avstrias, bos-
niisa da serbiis erT nawilze arsebuli pretenziebis dakmyofileba, safrangeTs-egvipte-
Si aqtiuri Tavisuflebis miniWeba, ingliss - misi didi sazRvao saxelmwifoss statuss 
pirdeboda, Tumca evropis qveynebs Soris dapirispirebebma, ruseTs “berZnuli proeqtis” 
ganxorcielebis saSualeba ar misca.

ekaterine II-s “berZnuli proeqti”

 riT gansxvavdeboda osmaleTis imperiis damokidebuleba safrangeTis revoluciasTan 
sxva qveynebis damokidebulebebisagan?

ბრძოლა ეგვიპტის პირამიდებთან ახლოს

  “berZnuli proeqtis” analizis mixedviT ganmarteT XVIII saukunis meore naxevarSi 
ruseTis kolonialuri politikis arsi.
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minis dinastiis dacema. XVI – XVII საუკუნეებ-
ის მიჯნაზე მინის სახელმწიფოს დაეწყო დასუსტების 
პერიოდი. იმპერატორის დაუდევრობით მოსარგებლე 
სასახლის არისტოკრატები მართავდნენ სახელმწიფოს. 
სუსტი საიმპერატორო ხელისუფლება, ოლქებში ძლი-
ერი ოჯახების ხელისუფლება, მათი მფარველი სასახ-
ლის არისტოკრატების გაძლიერება, უსარგებლო შიდა 
პოლიტიკა, გარე საფრთხის ზრდა, ბუნებრივი კა-
ტასტროფები აუარესებდა ქვეყნის მდგომარებას. ქვეყანა 
მოიცვა შიმშილმა. შედეგად, დაიწყო გლეხთა აჯანყე- 
ბები. 1644 წელს აჯანყებულებმა ჩინეთის დედაქალაქი 
პეკინი აიღეს. მინის დინასტიის ხელისუფლებას ბო-
ლო მოეღო. თავიანთი სიმდიდრის დაკარგვის შიშით  
მსხვილმა ფეოდალებმა აჯანყების ჩახშობისათვის 
ჩჯურჩჯენები (შემდგომში მანჯურები დაარქვეს) მოიწ-
ვიეს ქვეყანაში. 1644 წელს მანჯურებმა პეკინი აიღეს. 
მანჯურებისა და ჩინეთის ფეოდალების ერთობლივი 
მცდელობის შედეგად აჯანყება ჩაახშეს. მანჯურებმა  
ნელ-ნელა დაიკავეს ქვეყნის დანარჩენი ნაწილიც. ჩი- 
ნეთში დაიწყო უცხო ტომების - მანჯურების (ცინი) დი-
ნასტიის  ხელისუფლება  (1644-1911).

 romlebia minis dinastiis dacemis mizezebi?

cinis dinastia. მანჯურების ხელისუფლებაში მოს-
ვლის შემდეგ ტრადიციული ჩინური მმართველობის  
წესს არ შეხებიან. სახელმწიფოს სათავეში მანჯურების 
ცინის დინასტიის წარმომადგენელი bokdixanebi* იდ-
გნენ. ისინი შეუზღუდავ ხელისფულებას ფლობდნენ. 
იმპერატორი ითვლებოდა “cis Svilad”. იმისათვის, 
რომ დაემტკიცებინა მზესთან მსგავსება, იგი თავიდან 
ფეხებამდე იმოსებოდა ყვითელი სამოსით. სხვას არა-
ვის არ ჰქონდა უფლება თუნდაც ყვითელი ძაფით შე- 
ეკრა ტანსაცმელი. მანჯურები ჩინელებისაგან მოითხოვ-
დნენ მორჩილებას. მორჩილების სიმბოლო იყო ჩინე- 
ლი კაცების სიკვდილის შიშით შენახული ნაწნავი. მან-
ჯურის დინასტიის ძირითადი სამხედრო საყრდენი იყო 
“rva droSiani jari”, აქაც მანჯურებთან მხარდა- 
მხარ  მსახურობდნენ  დინასტიის  ერთგული  ჩინელები.

aRniSnul droSi uZvelesi saxelmwifoebis tra-
diciebis mqone CineTsa da indoeTSi moikoWla  
ganviTarebam, isini sagrZnoblad CamorCnen msof-
lios mowinave qveynebs. aman Tavis mxriv gaadvila 
evropis saxelmwifoebis am qveynebSi Careva.

CineTi, indoeTi da centarluri azia

1644 wels ajanyebulebis 
mier pekinis aRebisas impe-
ratorma Cun CJenma Tavi 
CamoixrCo, Tumca ajanyebis 
meTaurs werili dautova. 
werilSi ewera “saxelmwi-
fo moxeleebma miRalates. 
isini yvelani arian sikvdi-
lis Rirsni... maTi yvela-
si daxocvaa saWiro, raTa 
iswavlon imperatoris 
kargi samsaxuri... me vto-
veb sicocxles imitom, rom 
ar minda davrCe valSi si-
cocxlesTan, romelic ase 
mezizReba”.

ვასილიევი ლ.ს. 
აღმოსავლეთის  ისტორია, 

II ტომი,  მოსკოვი, 1998  გვ.564

 saxelmwifo moxeleebis ro-
meli moqmedebis gamo isini 
cno imperatorma sikvdilis 
Rirsad?

25

*  bokdixani – მინისა და მანჯურის 
დინასტიების წარმომადგენელი 
ჩინეთის იმპერატორების ტიტუ-
ლი. მონღოლურ ენაზე ბოკქაან 
“წმინდა ხელისუფალს” ნიშნავს

sakvanZo sityvebi

▪  cini
▪  TviTizolaciis politika

▪  eqber Sahi
▪  maraTxi
▪  Seibaniebi
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ჩინეთში დამკვიდრებულმა მანჯურებმა მალე დაიწყეს მეზობელი ტერიტორიების დაპ-
ყრობა. XVIII საუკუნის შუამდე ხელში ჩაიგდეს ჯუნგარია, კაშკარი, აღმოსავლეთ ტიბე- 
ტი. კორეამ მიიღო ჩინეთის ვასალობა. რუსები შეავიწროვეს ამურთან. ამ დაპყრობოთი 
ომების  შედეგად  XVIII  საუკუნეში  ჩინეთის  ტერიტორია  თითქმის  ორჯერ  გაიზარდა.

მანჯურებმა მიწის დამუშავებისა და გადასახადების აკრეფის მოწესრიგებისათვის 
გაატარეს აგრარული რეფორმები. მანჯურის მებრძოლებს ამ სახაზინო მიწებიდან 
მიწები დაურიგეს. ამ, მიწების გაყიდვა არ შეიძლებოდა. სოფლის თემში გაძლიერდა 
ყურადღება მიწათმოქმედების განვითარებაზე. უპატრონოდ დარჩენილი და გლეხების 
მიერ დამუშავებული მიწები გადავიდა მათ მემკვიდრეობით გამოყენებაში. ასეთი მიწე- 
ბის დამმუშავებლებისაგან სამი წლის განმავლობაში გადასახადს არ იღებდნენ. წინა 
დინასტიის დროს დაწესებული 
ზოგიერთი მძიმე საგადასახადო 
თანხა გაუქმდა. ამის შედეგად 
მანჯურის ხელისუფლების პირ- 
ველი ორი საუკუნის განმავ-
ლობაში ჩინეთში მოხდა ინტე-
ნსიური განვითარება. სწრაფად 
გაიზარდა მოსახლეობის რიცხ- 
ვი, უკვე XVIII საუკუნის ბოლ-
ოს ჩინეთში ცხოვრობდა დაახ-
ლოებით  300  მილიონი  კაცი.

XVIII საუკუნეში ჩინეთის 
მსხვილ ქალაქებში განვითარდა 
აბრეშუმის მრეწველობა. ამ სფე-
როში მუშაობდა ასობით ათასი 
ადამიანი. ჩინეთში მოქმედებდა 
ჭურჭლის წარმოების სახელმწი-
ფო მანუფაქტურები, ვითარდე- 
ბოდა ჩაის წარმოება, მარილის 
ამოღება, ტყავის წარმოება, სამ-
შენებლო საქმეები და  მადნის 
მრეწველობა.

 ra Sedegi mohyva manjurebis mier gatarebul agrarul reformebs?

TviTizolaciis politika. ჩინეთში მისიონერების დინება დაიწყო ჯერ კიდევ 
მინის დინასტიის ხელისუფლების ბოლოს. ისინი ცინის 
სასახლეშიც მნიშვნელოვან პოზიციას ფლობდნენ. მანჯუ-
რიელების ჩინეთში ბატონობის პერიოდში ევროპის ქვეყ-
ნების ვაჭრებისაგან და ფლოტისაგან დახმარების მიღე- 
ბის გამო, მათ უკეთებდნენ გარკვეულ შეღავათებს. ინგ- 
ლისი, ჰოლანდია, საფრანგეთი, პორტუგალია და რუსე- 
თი ჩართული იყვნენ კონკურენციაში ჩინეთის ბაზრის 
ხელში ჩასაგდებად. XVIII საუკუნის დასაწყისში ჩინეთ- 
მა დაიწყო უარის თქმა მისიონერების სამსახურზე. მო- 
გვიანებით დაიხურა ეკლესიები და მისიონერები, ასევე, 
ყველა უცხოელი ვაჭარი ქვეყნიდან გააძევეს. 1757 წელს 
ჩინეთის ხელისუფლებამ აკრძალა ევროპელების ამ ქვეყანაში შემოსვლა. ვაჭრობის 
ნებართვა ევროპელებს მხოლოდ ქანტონის (ქუანჩქოუ) ქალაქ-პორტის საშუალებით   

ჩინეთის იმპერიის დროშა 
მანჯურების დროს

ჩინეთი, ინდოეთი, ცენტრალური აზია XVI-XVII საუკუნეებში

 Tqveni azriT, ratom ar Seexnen manjurebi CineTis adrindeli mmarTvelobis wess?

 kidev romel xalxebs icnobT, romlebic sxva romelime qveynis dapyrobis Semdeg, im qvey-
nis mmarTvelobis wess ar Seexnen an kidev Seitanes umniSvnelo cvlilebebi?
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მიეცათ. თვითრეალიზაციის პოლიტიკის გატარებით 
მთავრობამ საკუთარი ხელისუფლების განმტკიცების 
მცდელობით, ჩინეთის განვითარება შეასუსტა, იგი მსო-
ფლიოს მოწინავე ქვეყნების რიგებიდან დაბლა ჩამოაგ- 
დო,  გააიოლა  ევროპის  სახელმწიფოების  შეტევა  ჩინეთზე. 

 Tqveni azriT, ra iqneboda mizezi CineTis mTavrobis 
mier evropelebis am qveyanaSi Semosvlis akrZalvis 
miuxedavad maTTvis qanTonis portis saSualebiT sa-
vaWrod Semosvlis nebarTvis micemisaa?

didi moRolis saxelmwifos Seqmna. XVI საუკ-
უნის დასაწყისში ინდოეთში არ არსებობდა ერთიანი 
სახელმწიფო. ქვეყანაში არსებულ სახელმწიფოთა შორ-
ის ყველაზე დიდი იყო დელის სასულთნო. დელის 
ბოლო სულთანმა იბრაჰიმ ლუდიმ ხელისუფლების 
გაძლიერებისათვის მსხვილ ფეოდალებთან და არის-
ტოკრატებთან შეურიგებელი ბრძოლა დაიწყო. ამიტო- 
მაც მსხვილმა ფეოდალებმა ქაბულის მმართველს ზა-
ჰირადდინ ბაბურს თხოვნით მიმართეს, რომ ისინი 
გამოეხსნა სულთნის ძალადობისაგან. ინდოეთისათვის 
შემტევმა  ბაბურმა  1526 wlis 29 ivniss fanifatis 
brZolaSi ibrahim ludis jarebi gaanadgura da 
safuZveli Cauyara didi moRolis saxelmwifos.  
მალე ბაბურმა დაიმორჩილა ჩრდილოეთ ინდოეთის ძი-
რითადი  ნაწილი.

 ra msgavsebaa cinis saxelmwifosa da moRolis saxel-
mwifos daarsebaSi?
sazogadoebriv-ekonomikuri urTierTobebi. 

დიდი მოღოლის სახელმწიფო იყო ცენტრალიზებული 
სახელმწიფო. ხელმწიფის ხელისუფლება არ იყო შეზ-
ღუდული. დაპყრობილი მიწები შედიოდა სახელმწიფო 
მიწის ფონდში. ამ მიწებს ეწოდებოდა ხალისა. ხალისა-
დან პირობითი მიწა-jagiri ეძლეოდათ. ჯაგირის მი-
წები მოიცავდა დიდ ტერიტორიას. ჯაგირის მფლობე-
ლების უმრავლესობა მუსლიმანი იყო. სახელმწიფოზე 
დაქვემდებარებული და ხარკის მიმცემი ინდოელი თა-
ვადების კერძო მიწებს ეწოდებოდა zemindarliRi. სუ-
ფი შეიხების, მუსლიმანების რელიგიის მიმდევრებით 
მემკვიდრეობით გადასული და გადასახდელისაგან თა-
ვისუფალ მიწებს უძრავ ქონებას ან კიდევ soiurgals 
უწოდებდნენ. დელის სულთნებისაგან განსხვავებით დი-
დი მოღოლი მეფეები ისლამის რელიგიის ძალით გავრ-
ცელებას არ აპირებდნენ. პირიქით ბაბურის შაჰის პერი- 
ოდში jiziac კი გაუქმებული იყო. ჰინდები უკვე დაშვე-
ბული  იყვნენ  ხელისუფლების  მაღალ  თანამდებობებზე.

  ra sargebloba SeiZleboda moetana saxelmwifosaTvis 
imas, rom didi moRolis Sahebi islamuri religias ar 
avrcelebdnen ZaliT?

სახელმწიფოს “oqros saukune” ემთხვევა შაჰ ექბე-
რის (1556-1605) ხელისუფლების პერიოდს. სახელმწიფოს 
შინაგანად გაძლიერებით დაკავებულმა შაჰ ექბერმა მთე- 
ლი ქვეყნისათვის დაადგინა ერთიანი კანონები და მო-
აწესრიგა  საგადასახადო  სისტემა. 

“rogorc Tqveni elCic mow-
mea, Cven SeiZleba iTqvas gvaqvs 
yvelaferi. Cven Zalian mxatv-
rulad momzadebul nawarms 
ar vaniWebT did mniSvnelobas 
da Tqveni qveynis saqonelze ar 

gvaqvs moTxovnileba”.

ცინის იმპერატორის მიერ 
ინგლისის მეფის გიორგი III-

სათვის 1793 წელს გაგზავნილი 
წერილიდან. ვასილიევი ი.ს. 

აღმოსავლეთის ისტორია, 
II ტომი, მოსკოვი, 1998, გვ.569.

 amiT CineTis imperators 
risi Tqma undoda ingli-
selebisaTvis?

დიდი მოღოლის საიმპერატორო 
საბრძოლო დროშა

შაჰ ექბერი
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მოსახლეობას აღებული მოსავლის 1/3-მდე გადასა-
ხადს ახდევინებდნენ. ქვეყნის ცენტრალურ ოლქებში 
გლეხებს გადასახადი ფულის სახით უნდა გადაეხა-
დათ. ამან ქვეყანაში დააჩქარა საბაზრო ეკონომიკის 
განვითარება. იმპერატორმა გადასახადების აკრეფა თა-
ვის ყველაზე სანდო ფეოდალ-ჯაგირდარებს დაავალა. 
ყოველ ჯაგირდარს აკრეფილი გადასახადის ხარჯზე 
უნდა ჰყოლოდა დაქირავებული ჯარი და უნდა შეენახა 
საბრძოლო სპილოების ჯგუფი. ჯაგირდარებს არ ჰქონ-
და სამუდამო მიწა. ისინი აღებულ მიწებს საშუალო  
ანგარიშით 10 წელიწადს პატრონობდნენ. შემდეგ იმპე-
რატორი იმპერიის სხვა დაშორებულ რეგიონებში მათ 
აძლევდა ახალ მიწას. ეს კეთდებოდა იმიტომ, რომ 
ფეოდალები იქ არ გაძლიერებულიყვნენ და დამოუკ-
იდებელ  მმართველებად  არ  ქცეულიყვნენ.

აქტიურ დამპყრობელური პოლიტიკის გამტარებელ-
მა შაჰ ექბერმა ქუჯარათი, ბენკალიანი, ქაშმირი აიღო 
და მალევე დაიმორჩილა ჩრდილოეთი ინდოეთი, ცენ-
ტრალური ინდოეთი, თანამედროვე ავღანეთის ერთი 
ნაწილი. შაჰ ექბერის შემდეგ მისმა მემკვიდრეებმა იმ-
პერიის ტერიტორიები კიდევ უფრო გააფართოვეს და 
თავიანთი ხელისუფლება შეიძლება ითქვას გაავრცე-
ლეს მთელს ინდოეთში. ამასთან ერთად, ნელ-ნელა 
შეწყდა ჯაგირდების გამოცვლა. ჯაგირდები გახდნენ 
მემკვიდრეობითი მიწის პატრონები. ცენტრალური ხე-
ლისუფლება დასუსტდა და ქვეყანაში გამოჩნდა ასობ- 
ით დამოუკიდებელი მმართველი. XVIII საუკუნეში და-
იწყო  სახელმწიფოს  ნგრევა.

saxelmwifos kraxi. XVIII საუკუნის 30-იან წლე- 
ბში ინდოეთის ტერიტორიაზე იყო ფენჯაბი, მარათ- 
ხი, ბენგალი, აუდი ჰეიდარაბადისნაირი მსხვილი და- 
მოუკიდებელი სახელმწიფოები. ამ ქვეყნების ერთმანეთთან 
ბრძოლის წარმოება აადვილებდა უცხოელების შემოს-
ვლას. 1739 wels nadir Sahma moRolis jari daamarcxa, deli aiRo. მოღოლის 
სახელმწიფომ აღიარა ნადირ შაჰზე დამოკიდებულება. 1747 წელს ნადირშაჰის მოკვლის 
შემდეგ დაინგრა მის მიერ დაარსებული დიდი იმპერია. ეს კი გახდა აჰმედ შაჰ დურა- 
ნის მეთაურობით დამოუკიდებელი ავღანეთის სახელმწიფოს შექმნის მიზეზი. მალე- 
ვე ავღანებმა დაიწყეს ჩრდილოეთ ინდოეთის დიდი მოღოლის სახელმწიფოს მიწე- 
ბის დაპყრობა, ამ დროს მარათხის სახელმწიფო აღსდგა მოღოლების დასაცავად. ხან- 
გრძლივი ავღან-მარათხის ომები 1761 წელს პანიფატის ბრძოლით დამთავრდა. მარა- 
თხების ბრძოლაში დამარცხებით მოხდა დიდი მოღოლის სახელმწიფოს კრახი. გამარ- 
ჯვების  მიუხედავად  ავღანები  ვერ  გამაგრდნენ  ინდოეთში.

 Tqveni azriT, ra SeiZleba yofiliyo maraTxebis mier didi moRolebis saxelmwifos 
dacvis mizezi?

inglisis okupacia. ასეთ პირობებში ევროპელებმა ინ-
დოეთში გააძლიერეს სამხედრო აგრესია. მართალია ინდო- 
ეთში ჩამოსული პირველი ევროპელები პორტუგალიელები 
იყვნენ, შემდგომში ამ ქვეყანაში ჰოლანდიელებმა, განსაკუთ-
რებით, ფრანგებმა და ინგლისელებმა გამოიჩინეს ინტერესი. 
ინგლისმა ინდოეთის ოკუპაცია განახორციელა ოსტ-ჰინდ 
ფირმის საშუალებით. ინდოეთის სამთავროებიდან შეღავა-
თების გამომძალავმა ოსტ-ჰინდის ფირმამ მიიღო ინდოეთში 

 wyaros safuZvelze ga-
moikvlieT gadasaxadebis 
zrdis mizezebi

“didi biurokratiuli 
(gazviadebuli) aparatisa 
da laSqris Senaxva xalxs 
mZime tvirTad awva. es tvi- 
rTi didi moRoli xel- 
mwifis jahan Sahis (1627-
1658) saocari mSeneblobe-
biT dakavebiT kidev ufro 
mZimdeboda. TandaTanobiT 
sistemuri saxiT gadasaxa- 
debis gadamxdelebisagan 
iRebdnen yvelafers, rac 
ki gaaCndaT...”.

სინხა  ნ. კ.,  ბენერჯი  ა. ჩ.
ინდოეთის ისტორია

ჯაჰან შაჰი

ოსტ-ჰინდ ფირმის დროშა

 rogor gesmiT gamoTqma saxelmwifos “oqros saukune"?” 

 SeafaseT jagirdarebis gamocvlis SeCereba.
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ფულის მოჭრისა და შეიარაღებული ჯგუფების 
(sifahebis*) შენახვის უფლება. ამან, თავის მხრივ, 
მომომავალში გააადვილა ინგლისელების საქმე 
ინდოეთის დაპყრობაში. ინგლისსა და საფრან-
გეთს შორის გამართული ომის (1756-1763) მთა-
ვარი მიზეზებიდან ერთ-ერთი იყო ინდოეთში 
ბატონობისათვის ბრძოლა. ომში გამარჯვებულმა 
ინგლისელებმა 1770 წელს ბენგალიაში და ჩრდი- 
ლოეთ ინდოეთის სხვა მიწებზე დააარსეს თავი-
ანთი მმართველობა. XVIII საუკუნის ბოლოს ინგ-
ლისელებმა სამხრეთ ინდოეთის ჰეიდარაბადის  
და  მაისორისნაირი  სახელმწიფოებიც  დაიპყრეს.

 rogor gaaadvila ost-hindis fir-
mam ingliselebis mier indoeTis 
dapyrobis saqme fulis moWrisa da 
SeiaraRebuli jgufebis Senaxvis 
uflebis miRebiT?

centraluri azia. XVI საუკუ- 
ნეში ცენტრალური აზია იყო შეიბა-
ნის სახანოს მმართველობაში. 1599 
წელს ამ სახანოს დაცემის შემდეგ მი-
სი მდებარეობის ტერიტორიაზე სხვა- 
დასხვა დროს სამი ძირითადი სახა-
ნო დაარსდა - ბუხარის, ხივასა და 
კოკანდის სახანოები. XVII საუკუნეში 
ცენტრალური აზია გახდა ჯუნგარის 
სახანოს უწყევეტი დამანგრეველი შე- 
მოსევების მსხვერპლი, ხოლო 1740 
წელს დაპყრობილ იქნა ნადირ შაჰის 
მიერ. ნადირ შაჰის სიკვდილის შემ-
დეგ ბუხარას, ხივას და კოკანდის 
სახანოებმა ხელახლა აღიდგინეს და-
მოუკიდებლობა და XIX საუკუნის 
ბოლომდე შეინარჩუნეს თავიანთი არ-
სებობა.

*  sifahi – საბრძოლო რაზმი, რომლის 
ჯარისკაცები ინდოელებია, ხოლო 
ოფიცრები-ინგლისელები.

სიფაჰები და ინგლისელი ოფიცერი

ბრძოლის არაჩვეულებრივი ხერხი

1. drois isarze gviCveneT CineTisa da indoeTis istoriebis Sesaxeb movlenebi.
2. aRniSneT konturul rukaze CineTis mier dapyrobili teritoriebi.
3. moamzadeT referati eqber Sahis saqmianobis Sesaxeb.
4. cxrilis formiT daalageT XVI-XVIII saukunebSi indoeTze ganxorcielebuli Tavdasxmebi.
5. SeadareT CineTsa da indoeTis saxelmwifoebSi evropelebis agresia.
6. kidev erTxel gadaxedeT Seswavlil Temebs da SeadgineT SedarebiTi cxrili msoflio 

saxelmwifoebis “oqros xanis” Sesaxeb.

kiTxvebi da davalebebi

HindoeTSi laSqrobis dros pirvelad sabr-
Zolo spiloebTan Semxvedrma nadir Sahma ara-
Cveulebrivi taqtika gamoiyena.

“Tavis StabSi martod darCenilma nadir Sah-
ma daiwyo fiqri imis Sesaxeb, Tu rogor gamosu-
liyo mZime mdgomareobidan. spiloebi rom did 
saSiSroebas ar warmoadgendnen damtkicebisaT-
vis man sxvadasxva xerxebi moifiqra, erT xerxze 
gaCerda. cxovelebi moulodneli Rrialisagan 
da an maTTvis ucnobi raime sagnisagan frTxe-
bodnen. amis mcodne nadirma moifiqra aqleme-
bis zurgze Toneebis dadeba da maTSi cecxlis 
danTeba da aqlemebis indoeTis spiloebTan br-
ZolaSi gaSveba. am suraTis mnaxveli spiloebi 
dafrTxnen, ukan gaqceva daiwyes. indoeTis jaris 
rigebi gaarRvies”.

ქიშმიშევი ს.ო.
ნაწარმოებიდან “ნადირ შაჰის ჰერატის, 

კანდაჰარის, ინდოეთის ლაშქრობები და სიკვდილის 
შემდეგ ირანში მომხდარი მოვლენები”

 ra iyo XVII – XVIII saukuneebSi 
centralur aziaze ucxotome-
lebis mier xSiri Tavdasxmebis 
mizezebi?
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ganaTleba da mecniereba. XVII-XVIII საუკუნეებში მანუფაქტურების გამრავლე- 
ბა  და  ვაჭრობის  განვითარება  ევროპაში  გამოგონებების  რიცხვის  მატების  მიზეზი  გახდა.

evropis istoriaSi XVIII saukune iTvleba ganaTlebis periodad.  ეს  პერი- 
ოდი დაკავშირებული იყო თავისუფალ აზროვნებასა და racionalizmze* დაფუძნებ- 
ული საზოგადოებრივი და ფილოსოფიური აზრის განვითარებასთან. ინგლისში XVII 
საუკუნეში რევოლუციის გავლენით შექმნილმა განათლებამ მოიცვა ევროპის ქვეყნები 
და რუსეთი. უფრო მეტად გამოირჩეოდნენ ფრანგი განმან-
ათლებლები.

XVII საუკუნის ინგლისელი ფილოსოფოსი ფრენსის ბე- 
კონი მეცნიერებას აფასებს როგორც ადამიანის გამარჯვებას 
ბუნებაზე და მეცნიერული მეთოდების გამოცდილებაზე 
დაფუძნებას თვლიდა მნიშვნელოვნად. ამ პერიოდის მეც-
ნიერების ყველაზე დიდი მიღწევა იყო ინგლისელი მეცნი- 
ერის  ისააკ  ნიუტონის  მიერ  მიზიდულობის  კანონის  აღმოჩენა.

ჰოლანდიელმა ბუნებათმცოდნემ ა. ლევენჰუკმა მიკროორ-
განიზმების შესასწავლად 150-300-ჯერ გამადიდებელი ლინზა 
გამოიგონა.

XVII საუკუნეში ცენტრალიზებული ეროვნული სახელმწი- 
ფოს შექმნისათვის ფეოდალური ნარჩენების წინააღმდეგ მებრ-
ძოლმა საფრანგეთის ბურჟუაზიამ თავისი ძალები დროებით 
გააერთიანა მეფის ხელისუფლებასთან. ამის შემდეგ ფრანგული 
კულტურა გადავიდა განვითარების ახალ ეტაპზე. XVII საუკუ-
ნეში ლუდოვიკ XIII-ის პერიოდში პარიზში კარდინალ რიშე- 
ლიეს მიერ შექმნილი საფრანგეთის აკადემია ითვლებოდა ოფ-
იციალურ  ცენტრად  ლიტერატურისა  და  ენის  სფეროში.

ფრანგმა  მეცნიერმა  რენე  დეკარტმა  საფუძველი  ჩაუყარა  ანლიტიკურ  გეომეტრიას.
XVII საუკუნეში ოსმალეთის სახელმწიფოს ეკონომიკურმა დასუსტებამ გავლენა მო-

ახდინა განათლების სისტემაზე. რელიგიური და სამოქალაქო მეცნიერების განვითარე-
ბაში იგრძნობოდა უძრაობა. XVIII საუკუნეში 
ამ სფეროში ოსმალეთის სულთნებმა იგრძნეს 
ევროპასთან ჩამორჩენა და განათლების სის-
ტემის აგება დაიწყეს ევროპის განათლების 
მოდელის შესაბამისად. 1773 წელს სულთან 
მუსტაფა III-ის ხელისუფლების პერიოდში 
მოქმედება დაიწყო სტამბოლის ტექნიკურმა 
უნივერსიტეტმა. თავიდან ეს უმაღლესი სა- 
განმანათლებლო დაწესებულება გათვალისწი- 
ნებული იყო გემთმშენებლობისა და საზღვაო 
რუკების  სპეციალისტების  მომზადებისათვის.

XVII-XVIII saukuneebi xasiaTdeba dasavleTSi feoda-
lizmidan kapitalizmze gadasvlis periodis bolo etapad. 
am procesma Tavisi gavlena moaxdina kulturis yvela 
sferoze, xolo evropis umetes qveynebSi ekonomikisa da 
kulturis ganviTarebis Sesusteba dakavSirebuli iyo ev-
ropelebis kolonialur politikasTan. am periodSi aRmo-
savleTis qveynebs Soris misTvis damaxasiaTebeli kultu-
ruli TvisebebiT gamorCeuli osmaleTis imperia cdilobda 
esargebla mowinave evropis gamocdilebiT. ruseTic cdi-
lobda dasavleTis miRwevebi gamoeyenebina sakuTari ganvi-
TarebisaTvis.

kultura26

სტამბოლის ტექნიკური უნივერსიტეტი 
(თანამედროვე ხედი)

ისააკ ნიუტონი

*  racionalizmi – ჭკუის, 
შემეცნების ერთადერთ წყა- 
როდ მიმჩნევი იდეალის-
ტური ფილოსოფიური მიმ-
დინარეობა 

sakvanZo sityvebi

▪  ganaTleba
▪  mecnierebaTa akademia
▪  stambolis teqnikuri 
universiteti

▪  sulTan ehmedis meCeTi
▪  Taj mahali
▪  versali
▪  luvri
▪  mocarti
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XVIII საუკუნის იმპერიაში სტამბის გახსნა იყო პროგრესისაკენ სწრაფვის ნათელი 
მაგალითი. 1727 წელს სულთან აჰმედ III-მ სტამბის გახსნას და რელიგიური საკითხე- 
ბის გარდა სხვა თემებთან დაკავშირებულ წიგნების ბეჭვდის ნებართვის ბრძანებას მო- 
აწერა  ხელი. stambis damaarsebeli ibrahim muTafarikis stambaSi pirveli 
wigni 1729 wels daibeWda. პირველ ხანებში იბეჭდებოდა ისტორიის, გეოგრაფიისა და 
სამხედრო  საქმისადმი  მიძღვნილი  წიგნები.

რუსეთში ევროპული განვითარება ალექსი 
რომანოვის პერიოდიდან დაიწყო, მაგრამ ამ მი-
მართულებით ყველაზე დიდი ნაბიჯი გადაიდგა 
პეტრე I-ის ხელისუფლების წლებში. მის დროს 
მოსკოვში navigaciis*, არტილერიის, ინჟინერიისა 
და სამედიცინო სკოლები, ხოლო პეტერბურგში 
დაარსდა საზღვაო აკადემია. 1725 წელს დაიწყო 
მოქმედება  მეცნიერებათა  აკადემიამ.

1755 წელს მოსკოვის უნივერსიტეტის ფუძე-
მდებელს მ.ვ. ლომონოსოვს რუსეთის მეცნიერე-
ბის განვითარებაში განსაკუთრებული წვლილი 
მიუძღვის. იგი იყო ორგანული და ფიზიკური ქი- 
მიის დამაარსებელი და პირველი ქიმიის ლაბო-
რატორიის  ორგანიზატორი.

arqiteqtura da xelovneba. ამ პერიოდ-
ის ოსმალეთის არქიტექტურის დიდებული ნა-
წარმოებია სულთან ეჰმედის მეჩეთი. იგი აგებუ- 
ლია არქიტექტორი მეჰმედ აღას მიერ 1609-1616 
წლებში.

ინდოეთში XVII საუკუნეში  ისლამის კულტუ-
რის გავლენით შეიქმნა ლამაზი არქიტექტურუ-
ლი ნიმუშები. დიდი მოღოლი მბრძანებლის ჯა-
ჰან შაჰის ცოლის მუმთაზ მაჰალ ბანუ ბეიმინის 
საპატივსაცემოდ აღმართული მავზოლეუმი (1631- 
-1653)  ითვლება  ინდოეთის  მარგალიტად.

XVII საუკუნის I ნახევარში საფრანგეთის დე-
დაქალაქი ციხე-ქალაქიდან ნელ-ნელა გადაიქცა 
სარეზიდენციო ქალაქად, ახლა უკვე პარიზის სა- 
ხე გამოიკვეთებოდა სასახლეების, პარკების, ქუ-
ჩების  თანამედროვე  სისტემით.

ლუდოვიკ XIV-ის პერიოდში აშენებული ცნო- 
ბილი ვერსალის სასახლე იყო საფრანგეთის მო-
ნარქიის სიმბოლო. სასახლეში ზომებითა და შიდა 
დეკორაციის სიდიადით ყურადღების მიმპყრობი 
2300 ოთახია. სასახლის ყველაზე ცნობილი სა- 
ლონია - სარკეებიანი სალონი, სიგრძით 70 მეტ- 
რიან კედლებს შორის ოქროს წყლით ამოვლებული ძეგლებიანი და ჩირაღდნებიანი 
უზარმაზარი სარკეებია მოწყობილი. სარკიანი სალონის აშენებისათვის საფრანგეთის 
ფინანსთა  მინისტრმა  ვენეციიდან  ჩამოაყვანინა  სარკეების  ხელოსნები.

 romeli azerbaijaneli xanis sasaxleSi iyo sarkeebiani saloni?

*  navigacia – მეზღვაურობა, გემთ-
მშენებლობა

ვერსალის სასახლის 
სარკეებიანი სალონი

სულთან ეჰმედის მეჩეთი

მიხაილ ვასილევიჩ ლომონოსოვი

 Tqveni azriT, ra iyo osmaleTis saxelmwifos evropis qveynebisagan CamorCenis mizezi?

 gansazRvreT XVIII saukunis osmaleTis da ruseTis ganaTlebis sistemebis msgavsi da 
gansxvavebuli mxareebi.

 Tqveni azriT, mavzoleumi romeli Tvisebebis ga-
mo gvagonebs islamuri arqiteqturis nimuSebs?
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ამ პერიოდში ევროპის არქიტექტურა გავლენას ახდენს რუსეთ- 
ის არქიტექტურაზე. საკუთარი ქვეყნის ევროპულ ყაიდაზე გადა- 
ყვანის მიზნით პეტრე I XVIII საუკუნის დასაწყისში ახალი 
დედაქალაქის - სანქტ-პეტერბურგის მშენებლობისათვის ევროპი- 
დან იწვევდა ცნობილ არქიტექტორებს. ეკატერინე II-ის დროს 
როსტელი და როსისნაირი არქიტექტორები “ჩრდილოეთ ვენეციად” 
წოდებულ ამ ქალაქში ქმნიან რიგ არქიტექტურულ მარგალიტებს.  
მათ  შორის  განსაკუთრებით  გამოირჩევა  ზამთრის  სასახლე. 

ევროპაში რელიგიის გავლენის შემცირების შემდეგ ხელოვნების 
ყველა დარგში განვითარება მოექცა ყურადღების ცენტრში. გერმა-
ნელმა კომპოზიტორმა და მუსიკოსმა ბახმა შექმნა ათასზე მეტი 
მუსიკალური ნაწარმოები. ავსტრიელი მუსიკოსისა და კომპოზი- 
ტორის ვ. მოცარტის მიერ დაწერილი ოპერები “დონ ჟუანი”, “ფიგა- 
როს ქორწილი” თანამედროვე პერიოდშიც ითვლება ლამაზ მუსი-
კალურ  ნაწარმოებად.

 v. mocartis romeli saopero siuJeti aris dakavSirebuli osmaleTis imperiasTan? gamoTq-
viT mosazrebebi misi amnairi siuJetis SerCevis mizezebis Sesaxeb.

muzeumebi. XVIII საუკუნის ბევრ ქვეყნებში მუზეუმები იქ-
ცნენ საზოგადოებრივი ცხოვრების განუყოფელ ნაწილებად. მა-
თი ორგანიზება იყო იმ ქვეყნების კულტურისათვის მიცემული 
ფასეულობების თვალსაჩინო მაგალითი ევროპის მდიდარი, დი- 
დებული ხელოვნების სამლოცველოთაგან ერთ-ერთი არის საფ-
რანგეთის ლუვრის მუზეუმი. იგი 1793 წელს საფრანგეთის რევო-
ლუციის პერიოდში, წარსულში მეფის სასახლის შენობაში გაიხსნა 
და მასიური სახით ხალხის სამსახურში გადაეცა. მუზეუმი ერთ-
ხანს ნაპოლეონის სახელს ატარებდა. ისტორიულად ცნობილია, 
რომ ნაპოლეონის ჯარის ძალადობის შედეგად მსოფლიოს ყველაზე 
ცნობილი მხატვრებისა და სკულპტორების დიადი ნაწარმოებები 
საფრანგეთში იქნა მოტანილი. ლუვრის ექსპონატებს შორის იყო 
ლეონარდო და ვინჩის “ჯოკონდა”, რაფაელის “ლამაზი ბაღები”, 
ასევე ლუვრში გამოფენილია ესპანეთიდან ინდოეთამდე ისლამუ- 
რი  კულტურის  ამსახველი  ისტორიული  ექსპონატები.

 ganmarteT politikuri movlenebis gavlena kulturis ganviTa-
rebaze.

1753 წელს პირველად ლონდონში გაიხსნა ბრიტანეთის მუზე- 
უმი. ბრიტანეთის მუზეუმში ხელოვნების პირველყოფილი პერიო-
დიდან დაწყებული, ევროპისა და აზიის შუა საუკუნეების ნაწარმო-
ებები, კულტურის ნიმუშებია შეგროვებული. ეგვიპტის sarkofagi*  
და მუმიები, აფრიკის, ამერიკის ეთნოგრაფიული ნიმუშები, ხელ-
ნაწერები, საყოფაცხოვრები ნივთები, მსოფლიოს შვიდი საოცრე- 
ბიდან ერთ-ერთი ჰალიკარნას მავზოლეუმის ძეგლები და ბარე-
ლიეფები არის მუზეუმის დიდებული ნიმუშები. ექსპონატებით 
მდიდარი  ეს მუზეუმი  6  მილიონ  ექსპონატს  ფლობს. 

ზამთრის სასახლე სანკტ-პეტერბუგში (ახლანდელი ერმიტაჟის მუზეუმი)

ბრიტანეთის მუზე-
უმის  ექსპონატები

*  sarkofagi – ძველ 
ხალხთა ქვის კუბო

 Tqveni azriT, ratom gamoifineba evropis cnobil muzeumebSi afrikisa da aziis Zvirfasi 
nawarmoebebi?

ვოლფგანგ ამადეუს 
მოცარტი
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XVIII საუკუნის დასაწყისში პეტრე I-მა რუ-
სეთში საფუძველი ჩაუყარა პირველ მუზეუმს.  
ამ მუზეუმს ერქვა კუნსტკამერა. “დიდი ელჩო-
ბის” პერიოდში პეტრემ თვითონ ჩამოიტანა ამ 
მუზეუმებისათვის უამრავი ექსპონატი, მათ შო- 
რის  ბუნების  საოცარი  ნიმუშები.

literatura. ცნობილმა ინგლისელმა 
დრამატურგმა, პოეტმა უილიამ შექსპირმა იც-
ხოვრა და იმოღვაწევა XVI საუკუნის პირველ 
ნახევარში.  იგი არის სულ ცოტა 17 კომედიის, 
ათობით ისტორიული პიესის, 11 ტრაგედიის და 
სონეტების ავტორი. მისი ნაწარმოებები: “ჰამლე-
ტი”, “რომეო და ჯულიეტა”, “მაკბეტი”, “მეფე 
ლირი” ითვლება მსოფლიო ლიტერატურის მარ-
გალიტებად.

XVI საუკუნის უკვდავმა ინგლისელმა ჰუ-
მანისტმა, ფილოსოფოსმა და სახელმწიფო მო-
ღვაწემ ტომას მორმა მის მიერ დაწერილ წიგნ- 
ში “უტოპია” საზოგადოებრივი წყობის იდეალუ-
რი  სისტემის  შესახებ  ასახა  თავისი  წარმოდგენა. 

ცნობილი ესპანელი მწერლის მიგელ დე 
სერვანტესის ნაწარმოებს “დონ კიხოტი” იცნობს 
მთელი  მსოფლიო.

ინგლისის ლიტერატურა ამ პერიოდში და-
ნიელ დეფოსა და ჯონატან სვიფტისნაირი მწე-
რლების ნაწარმოებებით ხვდება ისტორიაში. 
ხოლო გერმანული ლიტერატურა გოეთესა და 
შილერის  სახელებთან  არის  დაკავშირებული.

XVI-XVIII საუკუნეების აღმოსავლეთის ლიტერატურაში უფრო მეტ ხოტბას ასხამენ 
ხელისუფლებას, სიყვარულს, გმირობას, ბუნებას. აღმოსავლეთისაგან განსხვავებით გან- 
მანათლებლობის პერიოდის დასავლეთის ლიტერატურა უფრო მეტად აკრიტიკებს 
ხელისუფლებას, არსებულ მმართველობას, სახელმწიფო წყობას, ადამიანებს მიმართუ- 
ლებას აძლევდნენ დემოკრატიული ცხოვრების ღირებულებებისაკენ. ევროპის ლიტე-
რატურაში ბომარშეს, ვოლტერის, დიდროს, რუსოსნაირი განმანათლებლების ნაწარმო- 
ებები იკავებს მნიშვნელოვან ადგილს. მათ ნაწარმოებებში უფრო ნათლად ჩანს ზემოთ 
აღნიშნული  თვისებები.

1. Tqveni azriT, progresis maZiebeli mbrZaneblebi ratom cdilobdnen zRvaosnobasa da 
gemTmSeneblobasTan dakavSirebuli ganaTlebis kerebis gaxsnas?

2. gansazRvreT XVII-XVIII saukuneebSi dasavleT evropaSi mecnierebis ganviTarebis mizeze-
bi. 

3. periodis nimuSebis mixedviT daamtkiceT socialur-ekonomikuri mdgomareobis gavlena 
kulturaze.

4. moamzadeT referati saxelmwifosa da xalxisaTvis muzeumebis  mniSvnelobis Sesaxeb.

kiTxvebi da davalebebi

კუნცკამერა

 SeagroveT da waradgineT informacia evropa-
Si mogzaurobis gavlenis qveS moqceuli pet-
re I-is mier ruseTis kulturul cxovrebaSi 
Setanili siaxleebis Sesaxeb.

 am mwerlebis romel nawarmoebebs icnobT? daadgineT maTi nawarmoebebis saxelwodebe-
bi da gviCveneT cxrilis saxiT.

უილიამ შექსპირი

ვოლტერი ჟან ჟაკ რუსო

თომას მორი
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